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EDITORIAL

PO LETNÍ POHODĚ
SE PŘIPRAVME NA
RUŠNÝ PODZIM

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

jedním z ústředních témat okurkové sezony je dvojí kvalita
potravin. Jak to ve skutečnosti s šizením obyvatel z bývalého
východního bloku je, jsme se pokusili rozšifrovat na stranách
55 až 57.
Klidnější letní období brzy vystřídají měsíce, které jsou tradičně
nabité odbornými akcemi. Vše odstartuje Retail in Detail, jehož
hlavním tématem bude nový zákazník a jeho cesty k nákup‑
nímu rozhodnutí. Od 11. září propukne opět po čtyřech
letech mnichovský veletrh Drinktec. Organizátoři slibují před‑
stavení novinek z oboru nápojové techniky, chybět nebudou
kompletní výrobní linky a systémová řešení pro podniky ja‑
kýchkoliv velikostí. Premiéru v Mnichově zažije veletrh SIMEI
zaměřený na výrobky a technologie pro vinařský průmysl.
Na konci září se mnozí z nás vydají do Bruselu na veletrh
LabelExpo Europe, kde na nás čeká v devíti halách 650 vy‑
stavovatelů. A to už se pomalu dostáváme k říjnovým akcím.

obalový design luxusního zboží. O pár dnů později v Praze
proběhne obalová konference PackSummit. Zaměřena bude
především na nápoje. O trendech a obalovém designu zde
bude přednášet nově zvolený prezident World Packaging
Organisation Pierre Pienaar z Austrálie.
Nicméně tuzemskou akcí roku je i v tomto roce Mezinárodní
strojírenský veletrh v Brně, kde již tradičně nebude chybět
Packaging Live. I letos spojili síly výrobci hraček, partneři, orga‑
nizátoři i PPL a tentokrát pošlou stavebnice z pavilonu Z pří‑
mo na dětská oddělení nemocnic.
Více informací o akcích, jichž je ve většině případů Packaging
Herald mediálním partnerem, najdete v diáři na straně 6.
Milé čtenářky a čtenáři, tým Packaging Herald vám přeje pří‑
jemné prožití konce prázdnin i babího léta. Šetřete energii pro
akcemi nabitý podzim.

Posledního „letního“ sluníčka si budeme moci užít na mona‑
ckém veletrhu LUXEPACK Monaco, který se specializuje na
Šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald
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Beta testování digitálního
zušlechťovacího stroje jde podle plánu
Izraelský Scodix, přední světový dodavatel digitálních zušlech‑
ťovacích zařízení pro polygrafický průmysl, oznámil, že beta
testování jeho průlomového zušlechťovacího stroje pro výrobu
skládačkových lepenek Scodix E106 probíhá podle plánu
a odehrává se v největší tiskárně skládačkových lepenek
v Izraeli – CopyCenter. Scodix E106 debutoval na Drupě
2016 a byl vyvinut speciálně jako zušlechťovací stroj pro
zpracovatele skládačkových lepenek, kteří potřebují formát
1060 × 760 mm. Více na www.packagingherald.cz.
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Očekávaný vývoj automobilového
průmyslu v ČR a střední Evropě
Brno
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Design Absolut Rainbow
vyjadřuje energii
Švédská Absolut Vodka je ve své
kategorii třetí nejznámější globální
značkou, kterou si lze koupit ve více
než 120 zemích světa. Už od roku
2006 podporuje prostřednictvím za‑
jímavých limitovaných edic komunitu
LGTB. Celosvětově známý brand chtěl
vytvořením permanentní Absolut edice
prokázat svůj silný a dlouhodobý zá‑
vazek vůči komunitě LGTB (zkratka
označující lesby, gaye, bisexuály
a transgender osoby). Úkolem byla
pověřena kreativní agentura Pond
Design. Cílem bylo přenést do de‑
signu nové lahve Absolut Rainbow
duhové barvy, které jsou na vlajce
hnutí LGBT.

Více na
www.packagingherald.cz.

SERVIS
BUDOUCNOSTI
S TISKÁRNOU 9450
V CLOUDU

PŘEDSTAVÍME VÁM
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na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně OD 9. DO 13. 10. 2017.
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KOMPLEXNÍ ZNAČICÍ TECHNOLOGIE PRO VÝROBNÍ A BALICÍ LINKY

NEWS

Deset jedinečných etiket
pro Fruttimo bojuje o vítězství
Designérská a ilustrátorská soutěž na návrh nové etikety pro
Fruttimo pořádaná agenturou CZECHDESIGN má své fina‑
listy. Ze 160 přihlášených prací se do finále dostalo 10 jedi‑
nečných návrhů. Zadáním soutěže bylo vytvořit návrh nového
obalu pro limitovanou edici nápoje, jenž vzniká spojením
pramenité vody Aquila a džusu Granini. Tato kombinace se
měla projevit i v návrhu etikety na nezaměnitelnou lahev od
designéra Marka Mikovce, který za ni získal ocenění World
Beverage Innovation Award 2015.
Více na www.packagingherald.cz.

Dočkáme se vína
z Moravy v plechovce?
Podnikatelka Jana Drozdová plánuje prodávat víno v ple‑
chovce. Jde podle ní o obal, který už běžně funguje ve
Spojených státech, Austrálii, ale také ve Francii. Projekt by
měl být spuštěn v srpnu. „U nás jsme v tom dost konzervativní,“
řekla Deníku Rovnost Jana Drozdová, spoluautorka projektu Vi
Wine, který vytvořila spolu s Evou Reslerovou a svým přítelem.
Výhody hliníkové plechovky vidí ve snadné recyklovatelnosti,
možnosti rychlého vychlazení na požadovanou teplotu, nízké
hmotnosti a nerozbitnosti. Plechovky plánují naplnit kvalitním
vínem od tuzemských vinařů. Mělo by jít především o vína po‑
losuchá. Více na www.packagingherald.cz.
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Nealko pivo v černé lahvi
s etiketou s přímočarým designem
Jablářství F. H. Prager přichází na trh s novinkou extra chme‑
lového piva typu ale, ipa a stout v nealkoholické variantě.
Originálně tvarovaná lahev z černého skla, což je samo
o sobě unikum na českém pivním trhu, je doplněna etiketou
s přímočarým designem z dílny grafického designéra Martina
Hůly, známého pod pseudonymem Martin Tvrdý. „Barva skla
reflektuje především britské a americké trendy v obalovém
designu. Cílem bylo, aby produkt působil
moderně a minimalisticky, ale také aby se
výrazně odlišoval od konkurence,“ vysvět‑
luje Ondřej Frunc, jeden z majitelů F. H.
Prager. Více na www.packagingherald.cz.

Do obcí a měst přibudou nádoby na třídění
Do stovek obcí a měst přibudou nové nádoby na tříděný
a bio odpad. Radnice a společnosti je budou moci pořídit
z dotací, které aktuálně uvolnilo Ministerstvo životního pro‑
středí ČR z Operačního programu Životní prostředí. Více než
dvě miliardy korun posílá zejména na efektivnější nakládání
s odpady, vybudování či modernizaci sběrných dvorů, třídi‑
cích linek, podpořeny budou bioplynové stanice a nově i zpra‑
covatelé nebezpečného odpadu. Vše s jedním cílem – snížit
množství směsného odpadu na našich skládkách.
Více na www.packagingherald.cz.

NEWS

Jungheinrich (ČR) oslavil 25. narozeniny
Oslavu 25leté existence společnosti Jungheinrich na českém
trhu zahájila 15. června tisková konference v centrále
v Modleticích za účasti nejvyššího vedení tohoto globál‑
ního výrobce manipulační techniky a systémů pro intralogis‑
tiku. Začátek programu se zaměřil na moderní technologie
lithium-iontových baterií. Po odborné prezentaci a tiskové kon‑
ferenci byl pro zaměstnance, významné klienty a zástupce
médií připraven společenský večer na nedalekém zámku
Štiřín. Programem provázel populární herec Jiří Mádl a jako
zlatý hřeb celého dne oslav vystoupil Vojta Dyk se skupinou
B-Side Band. Více na www.packagingherald.cz.

KBA: cesta od válcového
rychlolisu až po digitální tisk
V srpnu 2017 slaví společnost Koenig & Bauer AG (KBA) ve
Würzburgu 200 let své existence. Z první rychlolisové továrny
z roku 1817 vznikl mezinárodní koncern tiskové techniky
s velmi rozsáhlým portfoliem tiskových řešení. První archový
ofsetový stroj představila společnost Koenig & Bauer na vele‑
trhu Drupa 1967. Za zmínku dále stojí rok 2011, kdy KBA
vstoupila do oblasti digitálního tisku a předvedla na veletrhu
Drupa 2012 první inkjetovou rotačku RotaJET 76. Dnes se ve
Würzburgu vyrábějí největší rotačky pro digitální tisk na světě
díky konstrukčním řadám RotaJET VL.
Více na www.packagingherald.cz.
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HLAVNÍ TÉMA

1.

BANANA BOX na automobilové nárazníky od společností
THIMM – THE HIGHPACK GROUP a THIMM Packaging Systems

„Trendy“ obaly
pro automotive
PŘI HODNOCENÍ OBALŮ PŘIHLÁŠENÝCH DO SOUTĚŽE OBAL ROKU V KATEGORII AUTOMOTIVE /
PŘEPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÉ OBALY VYŠLO Z DISKUSE NAJEVO NĚKOLIK TRENDŮ. NAPŘÍKLAD ODKLON
OD BUBLINKOVÝCH FÓLIÍ, KTERÉ NAHRAZUJÍ VÝSEKOVÉ FIXACE. DALŠÍMI TRENDY JSOU STANDARDIZACE,
SNADNO SKLADOVATELNÉ OBALY, POHODLNÁ MANIPULACE A VYUŽÍVÁNÍ KVALITNÍ VÍCEVRSTVÉ
KRAFTOVÉ LEPENKY. Z HLEDISKA KONSTRUKCE JSOU V OBLIBĚ OBALY VYROBENÉ Z JEDNOHO NEBO
DVOU VÝSEKŮ. MODERNÍ JSOU OBALY VE TVARU BANÁNU.
Adriana Weberová

V

následujícím článku vám představíme některá zajímavá
obalová řešení, která byla rovněž oceněna v soutěži
Obal roku 2017 v kategorii Automotive / Přepravní
a průmyslové obaly.

Oblibu konstrukce přepravních obalů ve tvaru banánu a po‑
žadavek na snadnou skladovatelnost potvrzuje tzv. BANANA
BOX od společností THIMM – THE HIGHPACK GROUP
a THIMM Packaging Systems. „Zabalit nárazníky automo‑
bilů se zaobleným tvarem je logistickou výzvou,“ podotýká
Gabriela Petrová, jednatelka společnosti THIMM Packaging
Systems v Chotětově, a dodává: „Původní obal na nárazníky
byl dvojdílný a v balicím procesu bylo vždy třeba zohlednit
10 www.packagingherald.cz

místo na dno a víko, což vyžaduje prostor.“ Nový obal je
proto jednodílný a pro jeho výrobu je potřeba o 1 % méně
materiálu. Integrované víko navíc usnadňuje manipulaci. Tvar
obalu připomínající banán je přizpůsoben zaoblení náraz‑
níku a dovolí tak přímé obalení tvarově náročného produktu.
foto č. 1

VÍCE NA:
ZABALENÍ NÁRAZNÍKU
SNADNO A RYCHLE
OBAL NA TŘI TYPY SVĚTEL TACTILE

HLAVNÍ TÉMA

Levá? Pravá? Neřeš to!
„Požadavkem zákazníka bylo vytvoření jednoho univerzálního
obalu na přepravu 12 různých zámků pro automobilový prů‑
mysl. Zadavatel měl však již svou vlastní představu, takže
v podstatě žádal jen srovnání cen s konkurencí. Hned zkraje
jsme však odmítli nacenit a dodat něco, o čem víme, že lze vy‑
řešit lépe. Zákazníka jsme nakonec přesvědčili naším vlastním
řešením,“ vysvětluje zadání za výrobce obalu Jan Kaprhál,
head of technical preparation společnosti Smurfit Kappa.

3. Levá? Pravá? Neřeš to!

foto č. 3

VLOŽKU SESTAVÍTE ZA
ČTYŘI SEKUNDY − VÍCE NA

Obal na sklo pro Škodu Auto
měl mít jednoduchou konstrukci
Úkolem bylo vyrobit transportní obal pro kusové balení zad‑
ních skel, který zajistí ochranu dílu a bezpečné dodání ko‑
nečnému zákazníkovi při neomezeném způsobu přepravy
a jakékoliv cílové destinaci. Automobilka požadovala jedno‑
duchou, funkční a ekonomicky nenáročnou konstrukci obalu,
která zajistí ergonomii, co nejmenší časovou náročnost při ba‑
lení, ale také optimální manipulaci se zabaleným dílem a ma‑
ximální využití skladovacích palet. „Nejsložitější bylo hledání
kompromisu – maximálního využití materiálu na straně jedné
a na druhé straně zachování celkové kompaktnosti obalu díky
správné volbě jeho konstrukce. Nakonec postupnými úpra‑
vami bylo dosaženo optimální konstrukce a volby materiálu
vnitřních fixací,“ říká Zdeněk Štěpánek, tiskový mluvčí komuni‑
kace podniku společnosti Škoda Auto. foto č. 4

OBAL JE UNIVERZÁLNÍ
PRO DVA TYPY SKEL − VÍCE NA

Nová fixace řídicích tyčí
umožní zabalit o čtyři kusy více
Společnost JTEKT nahradila původní nevyhovující obal vy‑
robený z kartonplastu a pěnového PE určený pro přepravu
řídicích tyčí P-EPS novým řešením. Od nového obalu pro au‑
tomotive očekávali zjednodušení manipulace s produkty při
balení. „Podmínkou dále bylo splnit předepsané rozměry
a minimální počet výrobků v patře a boxu. Citlivé části pro‑
duktů se nesměly dotýkat stěny fixace,“ říká Dalibor Vrba, spe‑
cialista marketingu společnosti SERVISBAL OBALY.
Navržená fixace je vyrobena z kvalitní pětivrstvé lepenky do‑
konale chránící výrobek při jeho transportu a bránící pohybu
dílů. Použití nové lepenkové fixace a uložení výrobků v ní je
12 www.packagingherald.cz

4. Obal na sklo pro Škodu Auto
5.

6.

Skupinové balení
řídicích tyčí P-EPS

Přepravní obal BOOMerang

velice podobné původnímu řešení. Oproti zadání se do boxu
nyní vejde další patro fixace se čtyřmi kusy výrobků, čímž se
navýšil celkový počet výrobků v balení na 20 kusů, což je
o čtyři kusy více než v původním obalu. foto č. 5

OBAL SNÍŽIL NÁKLADY NA BALENÍ,
DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ − VÍCE NA

Přepravní balení, které uspořilo miliony? Nenechte si ujít říj‑
nové vydání magazínu Packaging Herald, ve kterém vám
představíme přepravní obal pro automobilové nárazníky
BOOMerang od společnosti UNIPAP a další zajímavá řešení
pro automotive. foto č. 6 

HLAVNÍ TÉMA

Vratné obaly mohou
být z různých
materiálů
O MOŽNOSTECH VYUŽITÍ VRATNÝCH (VÍCECESTNÝCH) NEBO JEDNOCESTNÝCH OBALŮ TOHO
BYLO NAPSÁNO JIŽ MNOHO. JE VŠEOBECNĚ ZNÁMÉ, ŽE NASAZENÍ VRATNÝCH OBALŮ SE
V SYSTÉMECH JIT (JUST IN TIME), KTERÝ JE HOJNĚ VYUŽÍVÁN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU,
ALE I MIMO NĚJ. NAOPAK BEZ JEDNOCESTNÝCH OBALŮ SE VĚTŠINOU NEOBEJDEME NAPŘÍKLAD
PŘI ZÁMOŘSKÉ PŘEPRAVĚ.
Adriana Weberová

Weberová

Foto: Georg Utz ČR

VYPLATÍ VE VNITROPODNIKOVÉM A MEZIPODNIKOVÉM TOKU MATERIÁLU A POLOTOVARŮ. DÁLE

S

oučasný trh nabízí širokou škálu vratných obalů pro
různá odvětví průmyslu. V dnešní době také roste po‑
ptávka po obalech šetřících místo na skladě nebo sni‑
žujících náklady pro zpětnou dopravu, pokud se ovšem jedná
o neuzavřené toky zboží. „Jedná se o obaly skládací, a to
jak přepravky, tak boxy v EURO (1200 x 800 mm) či ISO
(1200 x 1000 mm) rozměru. Dřevěné palety se rovněž po‑
stupně nahrazují paletami z plastů. Jde o ekologické řešení,

TBA inz Euro 210x99 3-16.qxp_Sestava 1 04.04.16 10:20 Stránka 1
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RYCHLE. JEDNODUŠE. ONLINE.

EURO
PŘEPRAVKY
PŘÍMO OD VÝROBCE!
Speciální barvy i potisky.
Rychlé dodání!

w w w. t b a p l a s t . c z
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protože plastové vratné obaly jsou snadno recyklovatelné,“
říká Robert Fajfr, manažer pro Českou republiku společnosti
Georg Utz ČR, a dodává: „Naproti tomu jednocestné obaly
mohou být environmentálně nežádoucí, a pokud je jejich
využití nevyhnutelné, měl by dodavatel či odběratel zajistit
uzavření cyklu recyklací.“ Jako příklad náhrady jednorázo‑
vého obalu z vlnité lepenky vratným obalem si můžeme před‑
stavit nasazení vratných plastových přepravek, ale také vratné
vklady z plastů, které nahradily jednorázové fixace vyrobené
z lepenky.
Jiným konceptem, který nahrazuje jednorázové obaly či obaly
s krátkou životností, je například skládací paletový box KLAPA
v EURO či ISO rozměru vybavený fixačními, nejlépe otoč‑
ně-stohovatelnými vklady z termoplastů a víkem. „Jedná se
o trendy moderní transportní jednotku zajišťující bezpečné skla‑
dování, manipulaci a transport polotovarů či hotových vý‑
robků,“ upřesňuje Robert Fajfr.
Zpravidla platí, že lepenkové a částečně i dřevěné obaly
v automobilovém průmyslu jsou nevratné, zatímco plastové
a kovové obaly vratné. Existují však i ukázky vícecestných
obalů vyrobených z lepenky.

manipulaci a transport výrobku z výrobního závodu
k zákazníkovi. Jedná se o originálně řešený obal, jehož před‑
nostmi jsou dlouhá životnost (balení by mělo vydržet po celou
dobu životnosti projektu, což je pět let) daná použitou strojní
lepenkou a skladnost v okamžiku návratu prázdných obalů
k dalšímu cyklu. Obal je po složení zafixován sklopným dnem,
které dosedá na nylonový výplet. Tvarovaná žebra přesně ko‑
pírují tvar světlometu a brání v pohybu. Světlomety jsou orien‑
továny sklem nahoru, aby se zamezilo kontaktu a následnému
poškození pohledové strany. Nosnost balení může dosahovat
až 800 kg v závislosti na dané konstrukci a provedení.
Jaké obaly používají v Auto Kelly?
Ve společnosti Auto Kelly používají širokou škálu obalů růz‑
ných rozměrů od palet, plastových a dřevěných obalů po
přepravní klece a boxy z plastu. „Vratné přepravní obaly po‑
užíváme pro zasílání zboží na naše pobočky v České repub‑
lice, do zahraničí putuje zboží v obalu z lepenky na dřevěné
paletě. Naopak jednocestné obaly používáme v případě, že
cesta zpět je na přepravní společnosti, která jede na zcela
jiné místo. Zde vratný obal ztrácí význam,“ vysvětluje ředitel
logistiky Petr Šťovíček. Celkově v této společnosti roste míra
využívání vratných obalů. 

Foto: Sapril

Foto: Georg Utz ČR

Vratný obal z lepenky
vydrží až pět let
Příkladem je vícecestný (vratný) přepravní obal na světlomet
Audi A4 od společnosti Sapril, který má zajistit bezpečnou
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Abyste získali co nejlepší ochranu svého zboží tak jsme od roku 2013 v EPAL provedli více než 85.000 nezávislých neohlášených kontrol kvality u našich držitelů licencí. Naši manažeři systematicky vyhledávají nedodržování kvality a porušování ochranných známek. To znamená, že EPAL trvale zůstává nejbezpečnějším řešením
pro vaše logistické operace. Licenci EPAL požadujte od svých a partnerů a dodavatelů! www.epal-palety.cz

HLAVNÍ TÉMA

Testování obalů
vyžaduje individuální
přístup
SPOLEČNOST CIMTO SE VĚNUJE TESTOVÁNÍ OBALŮ A BALENÍ NA TUZEMSKÉM I ZAHRANIČNÍM
TRHU. ZKOUŠKY PROBÍHAJÍ V JEJÍ VLASTNÍ AKREDITOVANÉ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘI (AZL), KDE LZE
VĚTŠINU OBALŮ ODZKOUŠET DO PĚTI DNŮ. O TESTOVÁNÍ JSME SI POVÍDALI SE ZKUŠEBNÍMI
TECHNIKY MIROSLAVEM BEROUNEM A JANEM DURCHÁNKEM.
Adriana Weberová

N

a základě pověření Ministerstva dopravy ČR provádí
společnost CIMTO zkoušky a certifikaci prakticky
všech přepravních obalů. Svou činnost zaměřuje
zejména na obaly určené k balení a přepravě nebezpeč‑
ného zboží, a to podle mezinárodních smluv a přepravních
předpisů.

Zákazníky zkušebny jsou převážně výrobci obalů, a to včetně
velkých obalů a IBC kontejnerů určených zejména pro nebez‑
pečné věci. Dále pak tzv. baliči, kteří balí nebezpečné věci
a připravují je k přepravě. „Našimi zákazníky jsou ovšem
i výrobci, dodavatelé nebo uživatelé obalů na jiné než ne‑
bezpečné věci,“ doplňuje zkušební technik Miroslav Beroun.
Nejčastěji se zde zkoušejí bedny – lepenkové a dřevěné;
16 www.packagingherald.cz

nádoby z plastu – láhve a kanystry; ocelové sudy a kanystry;
pytle – papírové a plastové; flexibilní velkoobjemové vaky;
velké obaly – z tuhého plastu, lepenkové, ocelové; paletové
jednotky. Nejvytíženějším obdobím je konec kalendářního
roku.
Každý obal je specifický
a vyžaduje individuální přístup
Zkoušky se sestavují nejen podle druhu materiálu, ale také
podle celkového typu obalu. „V případě nebezpečného zboží
se podle uvedených kritérií zařadí do skupiny definované me‑
zinárodními přepravními předpisy. I velmi specifické balení je
nutné vhodně a správně přiřadit k adekvátní obalové skupině
a pak je již předpisy vše pevně dané. Pro každou skupinu je

HLAVNÍ TÉMA

stanoven sled a druh zkoušek, kterými se ověří odolnost obalu
v přepravě,“ vysvětluje tentokrát zkušební technik Jan Durchánek.
Jiná situace je u obalů na „běžné“ zboží, kde je druh mate‑
riálu pouze jedním z dlouhé řady specifik. Zde vstupuje do
hry řada dalších okolností, například co se ověřuje, typ pře‑
pravy, cílová destinace, požadavky zákazníka nebo existence
vhodných norem… Každé balení a materiál jsou specifické
a vyžadují kvalifikovaný a individuální přístup při ověřování
obalových vlastností. „Většinu z nich lze prakticky odzkoušet
v průběhu přibližně pěti dnů. U plastových obalů pro kapaliny
probíhají zkoušky desítky dní, ale i více než půl rou. U odbor‑
ných služeb, které se netýkají balení nebezpečného zboží, se
doba zkoušení pohybuje od několika hodin až po řadu týdnů,“
upřesňuje Miroslav Beroun.
Zkušebna disponuje bohatým vybavením
Zkušebna disponuje zařízením, které pokrývá široké spek‑
trum rizik vznikajících při manipulaci, skladování a přepravě.
Mezi hlavní vybavení patří například vibrační stolice pro si‑
mulaci vibrací a opakovaných otřesů vznikajících během pře‑
pravy, padostroj pro simulaci pádů obalu, lis pro ověřování
tlakové odolnosti vzorků například při skladování ve stohu,
šikmá dráha pro simulaci horizontálních rázů nebo klimati‑
zační komora pro simulaci různých atmosférických podmínek,
umělý déšť atd. „Dále používáme zařízení pro zjištění různých
vlastností obalových materiálů, například u lepenky zkoušky
FEFCO,“ podotýká Jan Durchánek. Při zkouškách obalů pro
přepravu nebezpečných věcí se zkoumají především defor‑
mace a poškození, v důsledku čehož může docházet k úniku
obsahu, ale také stabilita při stohování. U odborných služeb
podle požadavků zákazníka se zkoumá hlavně poškození
přepravovaného obsahu.
Nekvalitní materiál
nebo provedení se snadno odhalí
Na co by si měli výrobci obalů dávat pozor? Nejvýznamnější
roli hraje nepochybně kvalita a složení materiálu, z kterého
je obal vyroben. Také provedení, fixace a spoje mají svou
podstatnou úlohu. Jde například o typ použitého plastu, kva‑
litu lepenky, u dřevěných obalů často o kvalitu spojů a u oceli
například o její tloušťku.
Zapomínat by se nemělo na měnící se kvalitu vzorků při opa‑
kované certifikaci. „Snahou všech je pochopitelně jistá úspora,
protože podmínky výběrových řízení na dodavatele různých
obalů a obalových materiálů se zpřísňují rok od roku. Výrobci
jsou tak často tlačeni k úsporným opatřením, což má velký vliv
na kvalitu materiálu. Ale při certifikaci a sledu zkoušek, které
spadají pod konkrétní typ obalu, se nekvalitní materiál nebo
provedení odhalí snadno,“ varuje Miroslav Beroun, kterého

doplňuje Jan Durchánek: „Výrobci často nevěnují velkou po‑
zornost tomu, co všechno budou muset obaly podstoupit
v procesu certifikace. Přitom by poměrně snadno mohli pře‑
dejít řadě jejich neúspěchů při zkoušení. Konkrétně obaly
často selhávají při pádových zkouškách a prověřit předem
tato zásadní slabá místa je pro výrobce velmi snadné a takřka
bez nákladů.“
Konkrétní ukázky zkoušek a specifika namáhání přepravova‑
ných obalů v různých dopravních prostředcích vám předsta‑
víme v říjnovém vydání Packaging Herald. 
PI
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INTERVIEW

Lahev na
unikátní vodu
s prvky
manufaktury
Design lahve značky KRONDORF odráží obnovenou tradici ručního
stáčení této přírodní minerální vody. Výsledkem je originální luxusní lahev
s objemem jednoho litru, jejíž vzhled odkazuje na 140 let starou tradici.
Každá lahev je kromě embossingu opatřena logem partnerské restaurace
a bezpečnostním kolkem. Voda nejčastěji putuje na stoly zážitkových
restaurací. O unikátním nápoji v neméně jedinečném obalu jsme hovořili
se spolumajitelem firmy Krondorf Jaroslavem Barvířem, který se na vývoji
lahve aktivně podílel.
Adriana Weberová

ZTRACENA A ZNOVU NALEZENA
Historie pramene v podhůří Krušných hor
sahá až do 30. října 1876, kdy císařsko‑královská komise schválila licenci k veřejnému
užívání krondorfské kyselky. Blahodárné
účinky pramene tak poznali i gurmáni ve
Vídni, Berlíně či Budapešti. Ve vřavě první
a druhé světové války se pramen bohužel
ztratil. O mnoho let později, v roce 2010,
byl při geologickém průzkumu objeven zdroj
minerální vody, který má téměř identické
složení jako dávno zaniklý přirozený vývěr
minerálky Krondorf. V květnu roku 2015 udělilo
Ministerstvo zdravotnictví ČR zdroji minerální
vody Krondorf nově povolení k užívání. Od
30. října 2016 pokračuje tradice ručního
stáčení a zasilatelství. Exkluzivní voda tak po
140 letech znovu putuje přímo od zdroje až
na stůl zážitkových restaurací.
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Můžete na úvod
představit vaši společnost?
Jsme malá rodinná firma, která se zabývá manufakturní vý‑
robou, ručním stáčením a prodejem minerální vody Krondorf.
Prodejem části podniku Karlovarské korunní vznikla na podzim
roku 2016 společnost Krondorf. Stáčírnu s třemi zaměstnanci
máme přímo u zdroje ve Stráži nad Ohří. Obchodní kancelář
je vzhledem k zákazníkům v Praze. Premiéru měla naše voda
na Pražském hradě v prosinci roku 2016 při vyhlášení TOP
deset nejlepších restaurací v České republice. Znamená to,
že máme za sebou devět měsíců aktivní činnosti.

JAK VZNIKL NÁZEV KRONDORF? VÍCE NA

Vaše cílová skupina jsou zážitkové restaurace.
Proč právě tato skupina a kdo jsou vaši další
odběratelé?
K dnešnímu dni máme 40 restaurací, ve kterých umějí zboží
zákazníkovi představit a řádně prezentovat. V rámci obchod‑
ního servisu pravidelně školíme personál, aby naše voda byla

zákazníkovi servírována jinak, než je obvyklé v segmentu
balených vod. Kdo jiný by to měl umět lépe než personál
těchto zařízení. Spolupracujeme také s nejlepšími sommeliery
v České republice. Někteří z nich jsou ambasadory značky
Krondorf, jejich profily jsou umístěny na našem webu.

O JAKÉ RESTAURACE SE JEDNÁ
A V ČEM JSOU SPECIFICKÉ? VÍCE NA

Z čeho jste vycházeli při tvorbě grafického
a strukturálního designu lahve?
Kromě originálního složení krondorfské kyselky z Doupovských
hor spočívá její jedinečnost v původním obsahu oxidu uhliči‑
tého, který není uměle přidáván, ale pochází přímo ze zdroje.
Kombinace minerality s vysokým množstvím křemíku nabízí uni‑
kátní chuť, která nemá minimálně v Evropě konkurenci. Navíc
jde o pramen s více než 140letou historií. To vše jsme chtěli,
aby lahev vyjadřovala. Výsledkem je podle mého názoru oso‑
bitá vratná skleněná lahev. Do určité míry nás inspirovala pů‑
vodní skleněná lahev z roku 1904.
PI
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Kdo se na vývoji obalu podílel?
Tvar láhve modernizoval designér Lukáš Palivec. Embossing
na lahvi pro nás vytvořila agentura Comtech. Následně jsme
lahve s embossingem testovali ve spolupráci se Sklárnou
Moravia. Od prvotního zadání po pilotní produkt trval vývoj
asi rok.

Nabízíte i exportní lahev?
Ano. Je téměř totožná jako tuzemská, pouze bez embossingu
nápisu „Přírodní minerální voda“. Vyvážet plánujeme přede‑
vším do sousedního Německa. V současné době náš exportní
manažer monitoruje trh. Každá spolková země v rámci gast‑
ronomie má svoje specifika a logistické náklady.

Proč jste si zvolili právě Sklárny Moravia?
Důvodem je, že v takhle malé sérii to jiná sklárna neumí vy‑
rábět, a navíc umí vyrobit individuální obal a nabízí flexibilní
služby.

Zmínil jste visací etiketu na hrdle lahve –
můžete nám ji přiblížit?
Ano. Když jsme začínali, byla etiketa takovou malou rozklá‑
dací knížkou o historii vody Krondorf v české a anglické verzi.
Dnes jsou uvnitř povinné údaje ze zákona a vně piktogramy se
způsobem servírování vody. Rozkládací etiketa je slepena sa‑
molepkou s logem restaurace, pro kterou byla voda stočena.

Ale zpět k designu. Co vás vedlo k použití embossingu místo etikety a co reliéf znázorňuje?
Chtěli jsme vyjádřit ruční práci a historické kořeny značky.
Pod hrdlem lahve reliéf znázorňuje korunku, pod kterou je
název Krondorf, dále datum založení ANNO 1876, text
Přírodní minerální voda, značku SI – DIGESTIV a konečně na
zadní straně je informace o objemu. Postavením loga a dal‑
ších atributů jsme podle mého názoru vytvořili nový moderní
obal, který ale má zároveň připomínat ruční zpracování vody.
S odkazem na minulost jsme použili sedlové hrdlo a německý
keramický patentní uzávěr opatřený bezpečnostním kolkem,
který zaručuje originalitu obsahu a je důkazem, že lahev ne‑
byla otevřena nebo jinak porušena. Navíc je zde datum ruč‑
ního plnění. Na hrdle je visací etiketa.
Jaký je vlastně objem lahve?
Zvolili jsme větší, litrový obal. V restauracích se spíše setká‑
váme s 0, 75 l lahvemi, maximálně 0, 80 l. Krondorf díky
autentickému CO2 a křemíku je ideální jako voda k jídlu, u kte‑
rého strávíte více času a třeba se o ni podělíte s doprovodem.
Lahev je z čirého skla. Uvažovali
jste i o jiné alternativě?
Sklárna nám nabízela i lahev z čer‑
ného skla, které nepropouští sluneční
paprsky. Ale za prvé by byla neúměrně
drahá, za druhé si nemyslíme, že by
vodu někdo nechával na přímém slunci,
a především jsme zjistili, že naši zá‑
kazníci nechtějí obaly, do kterých není
vidět. Z těchto důvodů jsme se rozhodli
Původní a nová
pro extra čiré sklo.
podoba lahve

Jak byste lahev zhodnotil?
Lahev je přijímána velmi dobře. Dokonce lépe, než jsem oče‑
kával. Kromě atraktivního designu jsme zjistili, že je odolná
proti poškození, poškrábání nebo dokonce prasknutí. Ale to
bych přičítal především šetrnější ruční manipulaci. Občas od
některých estétů zazní, že je hodně retro, ale to byl náš záměr.
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Kdo pro vás visací etiketu navrhl a vyrobil?
Rozkládací etiketa efektně doplňuje design lahve. Nepatří do
kategorie flexibilních obalů. Materiál je používán v knihtisku
a je od dodavatele HP Indigo.
Mohl byste představit vaše technologie?
Lahve myjeme, plníme i balíme ručně. Produktivita se s prů‑
myslově stáčenými vodami nedá vůbec srovnat. To, co jsme
schopni vyrobit za rok, vyrobí středně velká továrna na stá‑
čení vody za 14 dnů. Jinak využíváme podobné jednoduché
zařízení, které používají malí vinaři. Jenom na plnění máme
speciální stroj od firmy CFT Morávek. Dá se říci, že jde o stroj
vyrobený na míru našim potřebám. Moderní a sofistikované
přístroje používáme na měření vody a obsahu autentického
oxidu uhličitého.
JAK U VÁS FUNGUJE LOGISTIKA?
ODPOVĚĎ V ONLINE MAGAZÍNU

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
V současnosti máme vlastní technologii v pronajatých pro‑
storách. Uvažujeme o stavbě nové ruční stáčírny na zelené
louce, která by byla zároveň turistickým cílem. Věříme, že
do poloviny příštího roku bude Krondorf dostupný ve všech
zajímavých gastronomických zařízeních v rámci celé České
republiky. Kromě školení plánujeme akce pro sommeliery
a manažery restaurací, Den s Krondorfem a další aktivity spo‑
jené s degustací vody.

JAK SE STÁČÍ VODA KRONDORF?
ZHLÉDNĚTE VIDEO

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 

PR PREZENTACE

Etikety v roli, zušlechtěné technologií KURZ Digital Metal Liner UV-Ink s proměnnými daty

Světová premiéra na LABELEXPO:
Digitální tiskový rotační stroj
s integrovanou ražební jednotkou
Firma LEONHARD KURZ STIFTUNG & CO. KG bude na LABELEXPU v Bruselu od 25. do 28. září
poprvé prezentovat dokončovací jednotku integrovanou do rotačního stroje s úzkou dráhou,
tzv. DIGITAL METAL LINER UV-INK.

T

ato stanice pro přenos digitální ražební fólie KURZ je
součástí 3. generace tiskového stroje Mlabel od ně‑
mecké firmy Mprint, který tiskne, dokončuje, razí a značí
etikety. Na veletržním stánku předvede KURZ celou řadu funkcí
systému Mlabel včetně bezproblémové integrace digitálního
přenosu kovové vrstvy do procesu digitálního tisku.
V DM-Lineru budou na etikety aplikována metalická proměnná
data, která budou následně barevně přetištěna a dále zpra‑
cována v inkoustovém tisku. Design etikety byl vybrán tak,
aby ilustroval jedinečné tvůrčí možnosti digitální kovové povr‑
chové úpravy, které lze použít k metalizování nejen velkých
ploch, ale i filigránových detailů. Možné jsou také jemné linky
a negativy. I při vysokých rychlostech digitálního tisku lze do‑
sáhnout přesného vykreslení okrajů digitálního přenosu fólie.
Návštěvníci stánku KURZ si budou moct vzít vzorky etiket do‑
končovaných v živém přenosu.
Digitální ražba je k dispozici také pro rotační
flexografický a rotační ofsetový tisk
Přenosová stanice integrovaná do stroje Mlabel je vestavěnou
verzí DM-Liner UV-Ink pro digitální rotační tiskové stroje. DM‑Liner UV-Ink Roll-to-Roll je navíc k dispozici jako nástavbový
modul pro flexografické tiskové stroje nebo jako samostatný

stroj. Vestavěná verze je podstatně kompaktnější, protože
může využít korónovou jednotku, navíjecí a odvíjecí jednotku,
kontrolu okraje a registrační kameru flexografického stroje. Je
osazen na systému posuvných válečků, který umožňuje umís‑
tění jednotky buď před, nebo po tisku.
Samostatný modul je vhodný pro všechny rotační tiskové pro‑
cesy. Tato jednotka nabízí extrémně pružný způsob aplikace
kovových efektů pro digitální, ofsetový nebo flexografický tisk.
Například k výrobě variabilních metalických barev může být
produkt nejprve ražen a pak přetisknut barvou. Proměnná data
mohou být naopak přidána až po tisku finální metalizací.
Návštěvníci stánku KURZ v hale 3 na stánku
D40 získají komplexní informace o možnostech digitální metalizace pomocí všech tří
variant nového Digital Metal-Lineru.
Více o prezentaci společnosti na LabelExpu v QR kódu.
KURZ Czech & Slovak s.r.o.

Za Humny 749/16
664 47 Střelice u Brna
tel.: +420 547 239 820

www.kurz.de
21

INTERVIEW

„V MINULOSTI SE HODNĚ
POUŽÍVALY METALICKÉ
ETIKETY A NYNÍ SE OPĚT
DOSTÁVÁ DO POPŘEDÍ
MATNÝ DESIGN.“

Ideální pro kolové
nápoje jsou plechovky
Společnost PEPSICO CZ na českém trhu vyrábí a distribuuje nealkoholické nápoje, mezi něž patří například Pepsi,
Mirinda, 7Up, Mountain Dew, Rockstar, Evervess, Schwip Schwap a od roku 2000 také výrobky značky TOMA.
Obal vlajkové lodě Pepsi odráží trendy, jako je čistota designu, jednoduchost a přímočarost. Nejen o obalových
inovacích jsme hovořili s Marií Baričičovou, marketingovou ředitelkou PepsiCo CZ.
Adriana Weberová

Kolik druhů obalů
a z jakých materiálů používáte?
V rámci naší společnosti máme dvě hlavní balení a těmi jsou
různé obaly z PET, které jsou určené pro všechny druhy nápojů.
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Do našeho portfolia patři i značky, kde používáme různé dru‑
hy folii či nápojové kartony. Samostatný segment pak tvoři
HORECA, kam dodáváme výrobky převážně ve skleněných
obalech. Stále oblíbenější jsou plechovky.

INTERVIEW

Jaká vaše obalová inovace
byla z pohledu spotřebitelů nejúspěšnější?
V chování spotřebitelů existuje několik trendů, které vycházejí
ze změny spotřebního chování. Jsou to například tzv. conve‑
nient obaly, které nejen chrání výrobek, ale také přispívají
k pohodlné konzumaci nápoje či snacku při specifické příleži‑
tosti. Jmenovat mohu obaly na chipsy, které mají po rozbalení
sekundární využití, slouží jako miska, nebo speciální uzávěry
u vod Toma, které jsou určeny pro konzumaci při sportu nebo
v autě. Dlouhodobým trendem je růst plechovkového segmentu
napříč nápojovým trhem.
Jak se obalové inovace
odrážejí na prodeji výrobků?
Spotřebitelé si na standardy v rámci jednotlivých kategorií
zvykají rychle. Při uvedení nějaké obalové inovace dochází
k velmi rychlé reakci ze strany konkurence, čímž se snižuje
možnost operovat s výsledky výrobku na trhu, které by byly
taženy pouze danou obalovou inovací.
Liší se nějak design vašich obalů
v různých regionech, státech?

Ano, liší. Vzhledem k rozdílnosti jednotlivých trhů, postavení
našich značek na těchto trzích a jiným preferencím v rámci
konzumace našich výrobků se liší i jejich obaly, ve kterých
jsou dodávány. Příkladem mohou být obaly džusů, které se
v západních zemích prodávají v PET balení, kdežto u nás je
dominantním obalem nápojový karton.
V kolika typech obalů z hlediska materiálu
a velikosti prodáváte vaši vlajkovou značku,
Pepsi?
Pepsi je v současné době dodávána na trh především v PET
lahvi o velikostech 0,5 l, 1 l, 1,5 l, 1,75 l, 2 l, 2,25 l a 2,5 l.
Portfolio doplňuje skleněné balení 0,25 l pro HORECA seg‑
ment a plechovky o velikosti 0,33 l.
V jakém obalu se Pepsi
nejčastěji prodává?
Z pohledu objemu, který je dán velikostním rozdílem těchto
druhů obalů, je poměr: 90 % se prodá v PET lahvi, 4 % ve
skle a 6 % v plechovce. Moderní trh je motorem prodeje pře‑
devším velkých, tedy 1,5l až 2,5l balení. Tato balení tedy
tvoří většinu prodaného objemu.
PI

INTERVIEW

Jakým vývojem jednotlivé obaly prošly
z hlediska tvaru, materiálu a grafického designu?
S obalovými inovacemi pracujeme z pohledu primárního
a sekundárního obalu výrobků. Vývoj probíhá prakticky ne‑
ustále, vychází z aktuálních trendů, zjištěných relevantních
benefitů výrobků a dalších aspektů, které hrají roli v rozhodo‑
vání o nákupu.
Jakým vývojem prošly logo a vaše etikety?
Vývoj loga Pepsi kopíruje stejně jako jiné věci v rámci designu
aktuální trendy. V prezentaci loga se tak odrážejí trendy, jako
je čistota designu, jednoduchost a přímočarost. Co se týká
etiket, tak materiál, který využíváme, musí splňovat podmínky,
jež vycházejí z našich standardů, a musí projít i náročným
testováním. V minulosti se hodně používaly metalické etikety
a nyní se opět dostává do popředí matný design.
K vaší nové Pepsi bez kalorií v černé plechovce:
Jedná se o úplně nový nebo inovovaný produkt,
nebo o stávající produkt v novém balení?
Pepsi bez kalorií nahradila dosavadní dvě nekalorické va‑
rianty, Pepsi Light a Pepsi Max, a nabízí tedy spotřebiteli
jasnou alternativu ke standardní Pepsi s cukrem. V rámci tes‑
tování napříč evropskými trhy byla zvolena jako nejlepší pů‑
vodní receptura Pepsi Max z České republiky, a tak se stala
právě tou recepturou, která byla uvedena na trh napříč ev‑
ropskými trhy.
Pro jakou cílovou skupinu je určena?
Cílová skupina vychází z konzumace kolových nápojů, která
je nejsilnější u cílové skupiny 18–29 let. Stejná cílová skupina
je i pro Pepsi bez kalorií s tím rozdílem, že uspokojí i spotře‑
bitele, který bere ohledy na kalorickou hodnotu nápoje, který
konzumuje.
Proč jste zvolili jako
obal právě plechovku?
Je pravda, že plechovka je pro
kolový nápoj tou nejlepší a nej‑
kvalitnější volbou. Díky objemu
0,33 l a vlastnostem nabízí nej‑
lepší možnost si vychutnat chuť
Pepsi bez kalorií bez ovlivnění
kvality nápoje – nevyprchá, ne‑
zteplá. Ale Pepsi bez kalorií je
distribuována ve všech obalech
jako klasická Pepsi s cukrem a de‑
sign je stejný napříč celým nabí‑
zeným portfoliem s přihlédnutím
k velikosti a vlastnostem použi‑
tého materiálu.
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Kdo je vlastně vaším dodavatelem plechovek?
Společnost Crown.
Nový design byl vytvořen v České republice,
nebo se jedná o design převzatý z mateřské
společnosti?
Design výrobku byl vytvořen pro celý svět a převzat z mateřské
společnosti. Jedná se o in-house řešení.
Jaké byly požadavky na design?
Jde pouze o jinou barvu?
Design vychází z celkové propozice nové Pepsi bez kalorií,
tedy i to, že komunikuje silněji samotný brand Pepsi, vyne‑
chává subbrandové označení a na obalu je přehledně komu‑
nikovaný produktový benefit, tedy maximální chuť bez kalorií.
Design je jednoduchý a přímočarý, aby byl co nejvíce rele‑
vantní a adekvátní pro cílovou skupinu. Design je stejný na‑
příč celým regionem.
Proč byla zvolena právě černá barva?
Černá barva je symbolem pro nekalorický segment kolových
nápojů a vychází z původní Pepsi Max. Jedná se o barevné
rozlišení výrobku a tato barva zůstala použita i pro novinku
Pepsi bez kalorií, aby spotřebitel ihned věděl, o jaký druh
Pepsi jde.
Zvažovali jste i opakovaně uzavíratelnou
plechovku nebo plechovku s integrovaným
brčkem?
Prakticky každý rok se objeví nějaká inovace, která umožňuje
uzavíratelnost plechovek či přináší novou možnost konzumace
nápoje z plechovky. Z mého pohledu se však jedná o ino‑
vace, které by naopak uškodily plechovce jakožto nejkvalit‑
nějšímu obalu, který díky výše popsaným vlastnostem nabízí
spotřebiteli ten nejlepší požitek z nejčerstvější chuti při konzu‑
maci. Neuvažujeme tedy o implementaci těchto inovací na
naše obaly.
Od vzniku značky Pepsi v roce 1898
se logo několikrát výrazně změnilo. Do
roku 1961 se používalo logo s textem
Pepsi Cola okrasně napsané červenou
barvou. Poté se text změnil na Pepsi
a postupně začala převládat barva
modrá. K dramatičtější úpravě logo došlo
v roce 2008, kdy se začalo používat
výrazně tenčí a jemnější písmo.
Na stranách 60 a 61 jsme pro vás připravili reportáž o nové
moderní výrobní lince společnosti PEPSICO CZ v Praze.
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 
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Proti korozi se bojuje
aktivně i pomocnými
prostředky
V PŘÍPADĚ PŘEPRAVNÍHO BALENÍ JE VEDLE VHODNÉHO VÝBĚRU OBALOVÉHO MATERIÁLU ČI
KONSTRUKCE A ZAFIXOVÁNÍ NUTNÉ ČASTO UPRAVOVAT I VNITŘNÍ KLIMA V OBALU. K NEJBĚŽNĚJŠÍM
TYPŮM OCHRANY PRODUKTU UVNITŘ OBALU PATŘÍ ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA, KTERÉ LZE
DOSÁHNOUT JAK POMOCNÝMI PROSTŘEDKY, TAK I AKTIVNÍM ZPŮSOBEM BALENÍ.
Jana Žižková

A

ntikorozní balení je prováděno při delším uskladnění
zboží nebo v případě námořní přepravy jako ochrana
před vlhkostí. Vhodný výběr úpravy vychází z charak‑
teristiky produktu, typu obalu a především z celého řetězce
logistických operací, které se daného způsobu balení a jeho
pohybu týkají. Vnitřní prostředí obalu se nejčastěji upravuje po‑
mocí vysoušedel, antikorozních inhibitorů či aktivním balením.
Pro výběr vhodného prostředku musí mít vývojář obalového
řešení na zřeteli nejenom délku případné ochrany, ale i řadu
dalších charakteristik (typ prostředku, způsob jeho aplikace,
případná dekonzervace, podmínky nanášení, cena prostředku
apod.). V souvislosti s vnitřní úpravou prostředí hovoříme často
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o tzv. dočasné úpravě, i když v některých případech ji lze
provádět i permanentně.
Použití vysoušedel je často základ
Výběr, množství a aplikace vysoušedla závisí na typu bale‑
ného produktu, druhu obalu a propustnosti jeho stěn i vněj‑
ších klimatických vlivech. Množství vysoušedla lze spočítat,
například norma DIN 55473 udává nutný počet vysouše‑
cích jednotek vzhledem k délce přepravy a cílové destinaci.
K nejběžnějším typům vysoušedel patří silikagel a dehydrosil.
Z důvodu nižší sorpční schopnosti a částečné prášivosti dehyd‑
rosilu se častěji používá silikagel, který nejenže není prašný,
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ale dokáže pojmout vlhkost až do 36 % své hmotnosti. Lze ho
opakovaně regenerovat při 130 °C. Prodává se pod různými
obchodními názvy a na našem trhu je dodavatelů tohoto typu
vysoušedla hned celá řada. Ke známým dodavatelům patří
i společnost Servisbal Obaly, která ho zároveň jako jeden
z předních výrobců speciálních typů přepravního balení
i sama hojně používá.

materiálů s VCI (fólie, papíry, celulózové přířezy atd.). Kromě
flexibilních materiálů využívá pro program „antiochrany“
i pevné materiály. K žádaným patří i modrý vlnitý PP karton‑
plast s VCI ochranou (BRANOwave), který je používán jako
materiál pro výrobu obalů s dočasnou ochranou proti korozi
především pro automobilový průmysl, strojírenství a zpraco‑
vání kovů.

Ucelenou antikorozní ochranu včetně vysoušedel nabízí i spo‑
lečnost Branopac CZ (Antalis). Vysoušedlo Tropagel je dodá‑
váno v prachotěsných fleecových sáčcích o různých objemech
i hmotnosti.

Excor-Zerust má ve své nabídce i řadu antikorozních papírů.
K velmi účinným patří Excor ABRIGO , což je antikorozní papír
s PE laminací. Díky tomu nabízí lepší ochranu proti pronikání
vlhkosti a laminace také zvyšuje jeho mechanickou odolnost.

Aktivní VCI fólie zpomaluje proces koroze
VCI (Volatile Corrosion Inhibitor – vypařovací inhibitory koroze)
představují speciální skupinu látek, která zpomaluje proces
koroze. Princip spočívá v uvolňování aktivních molekul VCI
z některých jejich složek do okolí kovu, který je třeba chránit,
a tím brání negativním účinkům elektrolytu. Další část VCI pů‑
sobí jako plynná fáze, která nasytí vnitřní mikroklima obalu a je
schopna chránit případná mechanická poškození pasivované
vrstvy. VCI vrstva je udržována aktivní po celou dobu, během
níž je kov zabalen do materiálu. Po vybalení se vrstva během
několika hodin odpaří a povrch kovu zůstane čistý a suchý.
Fólie jsou vyráběny i jako bariérové, vhodné pro dlouhodobé
skladování (deset a více let) nebo pro transport a skladování
v extrémních podmínkách. Tento typ aktivních fólií lze používat
i v podobě laminátu s hliníkovou bariérovou vrstvou.

Antikorozní balení
je komplexní proces
Společnost THIMM Packaging Systems při řešení antikorozní
ochrany používá především tři hlavní metody. V případě mokré
metody se kovový produkt natře olejem a následně se zabalí
do ochranné PE fólie, aby se obal nepromastil. Nevýhodou
tohoto velmi účinného a ekonomického způsobu může být, že
je nutné balené díly před dalším použitím zbavit oleje. V pří‑
padě suché metody se k baleným výrobkům přikládá sáček
s gelem (nebo s pálenou hlínou), který případnou vlhkost
během přepravy vstřebá. Nejčastěji používanou metodou je
aktivní balení do VCI fólií, při kterém se z obalu uvolňují inhibi‑
tory, jež se na povrchu baleného výroku usadí a vytvoří vrstvu
molekul, která balený výrobek před korozí chrání.

Obalové materiály od společnosti Excor-Zerust ob‑
sahují chemické látky, které se z obalu postupně
vypařují. Uvnitř balení se tak vytváří netoxická, nearo‑
matická a okem neviditelná chemická atmosféra,
která zabraňuje vzniku výše zmíněných korozních
reakcí. LDPE antikorozní fólii ZerustExcor VALENO
společnost nabízí v různých tloušťkách a rozměrech
v podobě fólií, sáčků (včetně sáčků se zipem), pytlů,
3D obalů, bublinkových a stretch fólií.
Antikorozní fólie, desky
i papíry s přidanou hodnotou
Obalové antikorozní materiály Cortec dodává
v rámci poskytnuté licence společnost TART. Ke spe‑
ciálním typům patří ochranná, antikorozní a teplem smrštitelná
fólie MilCorrWhite. Používá se jako ochrana při balení objem‑
nějších produktů (dopravní prostředky, technologické celky,
strojírenské produkty apod.).
Společnost Branopac CZ (Antalis) vedle mokré antikorozní
ochrany (konzervační a antikorozní olej BRANOrol, antiko‑
rozní kapalina BRANOtec) používá v boji proti korozi i řadu

Antikorozní balení hojně řeší i další gigant z oblasti karto‑
nážního průmyslu, společnost Smurfit Kappa. Vedle již výše
jmenovaných možností společnost používá při výrobě obalů
i speciálně vyvinuté antikorozní lepenky (o plošné hmotnosti
150 až 3000 g/m²). Krycí vrstva lepenky s VCI funguje
tak, že vypouští neviditelné výpary, které dosedají na zboží
a brání na něm kondenzaci vlhkosti. Lepenka tak při přepravě
eliminuje korozi produktů. 
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Doba Průmyslu 4.0
si žádá více
antistatických obalů
SOUČASNOST JE STÁLE VÍCE ZAMĚŘENA NA POKROČILOU AUTOMATIZACI A ROBOTIZACI A S TÍM
VŠÍM SOUVISÍ I VELKÝ VÝVOJ ELEKTRONIKY A ELEKTROTECHNIKY, TEDY ZAŘÍZENÍ, KOMPONENTŮ
A MATERIÁLŮ, KTERÉ JSOU VELMI CITLIVÉ NA STATICKOU ENERGII. TENTO PROBLÉM JE POTŘEBA
ŘEŠIT I V PŘÍPADĚ BALENÍ.
Jana Žižková

E

lektrostatický náboj může vzniknout různými způsoby:
při tření (často nastává při posuvu přes váleček doprav‑
níku), separaci materiálu při odvíjení, indukci, některých
chemických reakcích apod. Existuje i řada faktorů, které mají
vliv na tvorbu náboje. Mezi ně patří především typ materiálu,
vlhkost, rychlá změna teploty (materiál či produkt projíždí skrz
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pec), dělení materiálu (stříhání, řezání, třídění) či bateriový
efekt (nastává například u plastových archů s relativně nízkým
povrchovým nabitím, kde se mohou vytvářet extrémně vysoká
napětí v případě, že jsou skladované spolu). Nežádoucí
náboj může způsobovat problémy s oddělováním archů a je‑
jich průchodem v nakladači nebo naopak nepřesné stohování

PR PREZENTACE

Nové sídlo společnosti najdete na adrese Počernická 264/3, 250 73 Radonice.

VÍTEJTE V NOVÉ PRVNÍ OBALOVÉ
a balte s jedničkou!
Dokončení výstavby nové pražské centrály společnosti a následné přestěhování do nových prostor byla stěžejní
investice, kterou si PRVNÍ OBALOVÁ pro letošní rok naplánovala.

V

ýstavba nového areálu společnosti a zařízení výrob‑
ních i kancelářských prostor proběhlo přesně podle ča‑
sového harmonogramu a bez závažnějších potíží. Je
to významný začátek nové etapy společnosti. V investicích
se pokračuje a ještě letos se realizuje instalace nového, plně
automatického velkoformátového výsekového lisu a v příštím
roce bude provedena hlavní investice do změny konceptu
výroby a zpracování bublinkové fólie. Kromě zbrusu nové
pražské centrály disponuje společnost První obalová ještě po‑
bočkou v Brně. I zde je na příští rok naplánována kompletní
revitalizace objektu pobočky. Cíl je jasný: je třeba nastavit
stejné standardy nejen ve výrobě, ale i v celkovém vzhledu
společnosti.

Zároveň má kapacity i na vývoj novinek, kde hlavními pro‑
dukty jsou obaly typu Prop-X®, NopaSmart®, Mondaplen®
a Inspiropack®. První dva jsou výsledkem R&D vývoje skupiny
Jiffy. Mondaplen® a Inspiropack® vznikly na základě společ‑
ného projektu s italskou firmou Grifal S.P.A. Jeden z projektů
Mondaplen je nominován na ocenění v rámci letošní obalové
soutěže Pack Star.
„Veškeré investice do inovací a rozvoje společnosti dokážeme
realizovat bez čerpání jakýchkoliv státních dotací, tedy jen
s podporou skupiny Jiffy. Omlouvám se, ale neodpustím si tuto
poznámku při sebemenší příležitosti, protože my v První oba‑
lové jsme na tuto skutečnost patřičně hrdí,“ dodává na závěr
ředitel První obalové Jiří Tyl.

Společnost První obalová se tradičně věnuje čtyřem
produktovým kategoriím a v osvědčené výrobní
strategii bude i nadále pokračovat.
1) Design a výroba speciálních vratných obalů
2) Výroba jednocestných univerzálních obalů
3) Exportní a zámořské balení
4) Prodej vybraných obalů
Správnost strategie se zaměřením na čtyři jmenované hlavní
kategorie s vyšší přidanou hodnotou potvrzuje vývoj zisku spo‑
lečnosti v minulém roce a prvním pololetí letošního roku. První
obalové se daří překračovat výrobní plány a z pohledu me‑
ziročního procentuálního nárůstu parametru EBIT patří mezi
nejlepší ve skupině Jiffy.

Balte s jedničkou
www.prvni-obalova.cz

Member of

group
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archů ve vykladači. Při tisku patří k hlavním problémům při‑
lnavost barvy, přesnost soutisku, zdvojený tisk, obtah atd.
Elektrostatický náboj může obecně způsobit nejen velké škody
ve výrobě, ale ohrozit výbojem i obsluhu zařízení. V prašném
prostředí může vést až k nebezpečí vzniku požáru.
Nejběžnějšími pasivními
eliminátory jsou antistatické kartáče
Neutralizovat statickou energii lze pasivně či aktivně. Mezi
nejběžnější pasivní eliminátory patří antistatické kartáče.
Aktivní elektrické statické eliminátory generují ionizovaný
vzduch pomocí vysokého napětí na emitory. Velmi širokou
nabídku eliminátorů obou typů má společnost FRASER Anti‑Static, kterou na našem trhu zastupuje EXIM – TECH.
„Antipěny“ jsou velmi
častým fixačním prostředkem
Elektrostaticky citlivé součástky (ESD) musí být chráněné nejen
během výroby a zpracování, ale také během skladování
a přepravy. K jejich mechanické ochraně se používají anti‑
statické pěny. Řadu z nich nabízí i společnost ABE.TEC. ESD
pěny jsou nejčastěji upravované pěny z PE či PUR. Pro balení
i skladování elektronických součástek je jako pěnová deska
vhodná například disipativní ESD pěna Wolfgang Warmbier.
Díky svému provedení je pěnová výplň, vyrobená z polyety‑
lenu s vlastnostmi odvodu elektrostatického náboje, odolná
vůči obrusu a korozi i ve spojení například s hliníkem nebo
zlatem. Tepelná odolnost je do 90 °C.

balení, což zahrnuje i častou práci s pěnami, včetně antista‑
tických z expandovaného polyetylenu s uzavřenou buněčnou
strukturou.
Dalším specialistou na práci s pěnovými materiály je společ‑
nost IRE-TEX Praha, která zpracovává i dodává pěnový po‑
lyetylen primárně od společnosti Sealed Air. Jedná se o plně
extrudované antistatické PE pěny (např. Ethafoam, Ethafoam
Synergy) i laminované PE desky (Stratocell) v různých tloušť‑
kách, hustotě i v řadě barevných provedení. V nabídce ne‑
chybí ani nezesíťované EPE pěny Cellu-Cushion nebo Mirelon
a zesíťované (Crosslink) pěny, například Plastazote.
Práce s pěnami, včetně antistatických, je běžnou činností i pro
výrobce přepravních obalů, společnost První obalová (skupina
Jiffy Packaging). V portfoliu pěn řady známých výrobců (Grifal,
Mondaplen) je i univerzální nenasákavá polyetylenová pěna
z uzavřených buněk ASTRO, která je vysoce odolná proti
odření a tím vhodná i pro velmi choulostivé povrchy, včetně
elektronických a elektrických zařízení.
Případová studie:
antistatické balení spínačů
Jedním z úspěšných projektů v této oblasti je ucelené obalové
řešení v antistatickém provedení pro balení spínačů předního
evropského výrobce elektronického vybavení do automobilů,
letadel apod. Některé typy komponentů jsou velmi citlivé na
mechanické poškození a jejich hodnota dosahuje řádů de‑
sítek až stovek tisíc korun.

NEUTRALIZOVAT
STATICKOU ENERGII
LZE PASIVNĚ ČI
AKTIVNĚ.

Antistatické obalové řešení
od společnosti Servisbal Obaly

Specialisté na práci
s pěnovým materiálem
Dceřinou společností WPA Packaging Kft. (skupina ALLPORT
CARGO SERVICES) je i WPA CZ, která poskytuje komplexní
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Společnost Servisbal Obaly vyvinula na spínače pro
svého klienta obal z antistatické vlnité lepenky, u které
díky bohatým dlouholetým zkušenostem dokladuje všechny
potřebné vlastnosti. Pro jednotlivé balené spínače byla na‑
vržena fixace pomocí tvarového výseku s bezpečnými de‑
formačními zónami. Skupinový obal byl pak vyřešen pomocí
separátoru a krycí proložky. Jednotlivé spínače se vkládají
do tvarově přesných proseků, které je spolehlivě zafixují
v potřebné poloze, takže se nemohou poškodit o sebe na‑
vzájem. Vnějším obalem je několik druhů menších krabic se
zámečkem, takže pro uzavírání není potřeba lepicí páska.

MATERIÁLY

Přínosem není jen antistatický obal za rozumnou cenu přizpů‑
sobený baleným produktům, ale především naprosto spoleh‑
livé řešení i pro skupinový obal (více spínačů v jednom obalu),
který poskytuje ochranu jak z hlediska přepravních rizik, tak
i poškození elektrickým nábojem a eliminuje na minimum
všechna související případná rizika spojená s přepravou či
skladováním.
Vedle konstrukcí obalů či fixačních mřížek z antistatických
lepenek nabízí společnost ve svém antistatickém programu
i další typy materiálů, především ESD sáčky, antistatické bub‑
linkové a stretch fólie nebo antistatické pěnové profily.
Další obalové materiály
s antistatickou úpravou
Antistatickou vlnitou lepenku (ESD / electrostatic discharge)
nabízí rovněž společnost THIMM Packaging Systems. Jedná
se o disipační (dissipative), která elektrostatic‑
kému výboji zabraňuje, i konduktivní (conductive)
lepenku, která je vodivá a vzniklý elektrostatický
výboj odvede. Vlnitá lepenka ESD se využívá
také v kombinaci s technickými pěnami PE, PUR
a PP. Ty mohou být různých pevností i forem, vy‑
sekané, frézované, pěnové PS a PE fólie, jakož
i hlubokotažené díly.

Přepravní obaly na míru vyrábí i společnost Sapril, která vedle
vlnité lepenky, pěn a fólií používá i těžké strojní šedé lepenky,
na přání také s antistatickou úpravou. Unikátní na některých
typech obalu je fakt, že lepenkové obaly lze používat i jako
vratné dokonce několik let.

K hojně používaným antistatickým materiálům patří upravené
fólie, plastové sáčky, polohadice či přířezy. Velmi zajímavým
řešením jsou metalické sáčky Highshield s úpravou ESD, které
u nás dodává společnost Rajapack. Sáčky disponují několika
vrstvami, jako je vnitřní a vnější lak pro odvod náboje, polyes‑
terový nosič, hliníkovo-kovová vrstva a polyetylenový nosič.

K HOJNĚ POUŽÍVANÝM
ANTISTATICKÝM MATERIÁLŮM
PATŘÍ UPRAVENÉ FÓLIE, PLASTOVÉ
SÁČKY, POLOHADICE ČI PŘÍŘEZY.

Dalším příkladem je speciální typ bublinkové fólie BUFO
barrier od společnosti TART. Skládá se z deseti mikrovrstev,
přičemž střední speciální vrstva tvoří nanobariéru, která za‑
braňuje úniku vzduchu i při dlouhodobějším zatížení. Fólie se
vyrábí i s řadou speciálních úprav (BUFO antistatická, BUFO
antikorozní a BUFO biodegradovatelná). 
PI

Až 30 produktů pro

antistatické zabalení
a ochranu Vašeho zboží
2.500 PRODUK TŮ SKLADE M
ZDARMA

800 500 515

info@rajapack.cz

www.rajapack.cz
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Konstrukce lepenkového
obalu není jen o tvaru
VÝVOJ, VÝROBU ČI DESIGNOVOU TVORBU SI BEZ KONSTRUKČNÍCH PROGRAMŮ JIŽ VŮBEC
NEUMÍME PŘEDSTAVIT. ZATÍMCO VÝROBCI FOREM ČI DUTÝCH OBALŮ VYUŽÍVAJÍ PŘEVÁŽNĚ 3D SW
APLIKACE, KONSTRUKTÉŘI LEPENKOVÝCH OBALŮ SI JEŠTĚ NEDÁVNO VYSTAČILI POUZE S 2D
SPECIALIZOVANÝMI CAD PROGRAMY. V SOUČASNOSTI VŠAK MODERNÍ VÝVOJ I V TÉTO OBLASTI
VYUŽÍVÁ ŘADU 3D SW A PLUGINŮ.
Jana Žižková
Modulové uspořádání
konstrukčních CAD SW
Současné programy pro konstrukci a výrobu lepenkových
obalů mají přehledné modulové uspořádání, aby si zákazník
mohl program sestavit své výrobě na míru. Důležitou částí pro‑
gramů jsou katalogové knihovny (programy obsahují FEFCO
i ECMA). Knihovny si ostatně zákazník může i sám dodě‑
lávat, a to v případě, že vedle klasického kreslení disponuje
i modulem pro parametrickou konstrukci. Je však pravda, že
ze strany klientů je spíše tlak na softwarové vývojáře, aby
knihovny neustále rozšiřovali v dalších upgradech sami.
V současnosti je trend především rozšiřovat knihovny o dis‑
pleje a POS prvky.
Další moduly jsou určeny především pro 3D vizualizace a gra‑
fiku. Konstruktér může na obal „natáhnout“ grafiku z jiného
typu programu, složit ho či u složitějších záležitostí (např. ví‑
cedílné displeje) vytvořit pro zákazníka místo návodu třeba
animaci, kde je krok po kroku vizualizováno skládání.
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Poslední typy modulů patří do skupiny výrobních nástrojů.
Konstruktér z předešlých podkladů může vytvořit návrh na
planžetové vysekávací i vylupovací desky (včetně vytvoření
optimalizace víceprodukce), připravit návrh protipřípravy pro
rýhování nebo optimalizovat výkres pro řezání na vzorkovacím
plotru.
Velká nabídka CAD SW na trhu
Všechny programy mají víceméně stejné modulové uspořá‑
dání, liší se ovládáním, množstvím funkcí a pochopitelně
cenou. Přitom rozhodně neplatí, že čím levnější, tím horší.
Každý z uvedených softwarů má některé moduly jako silnější
nástroje a některé jako slabší. Z těchto důvodů asi není radno
podcenit analýzu, případně konzultaci a rozbor jednotlivých
softwarů s ohledem na vlastní výrobní zaměření. K nejčas‑
těji používaným CAD obalovým programům patří ArtiosCAD
(produkt ESKO, na našem trhu nabízen společnostmi Macron
Systems a Dataline Technology), EngView Package Designer
(v ČR zastoupen HAWE Systems) a ImpactCAD. Lze se ovšem
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setkat i se softwarem Kasemake, který na českém trhu nabízí
společnost Lojek, nebo s produkty Erpa SW (VPack, Verpack,
palOpti), Picador a dalšími.
Jak již bylo řečeno, všemi uvedenými softwary lze dojít k cíli.
Nicméně se často liší uživatelským komfortem. Asi nejsilnější
stránkou celosvětově nejpoužívanějšího ArtiosCAD je velké
množství nástrojů a řada 100% kompatibilních výstupů na
další softwary či pluginy. ESKO (výrobce SW) neustále rozši‑
řuje uživatelský komfort i dalšími následnými upgrady souvise‑
jících softwarů jak z hlediska grafiky (např. Toolkits for boxes,
flexible, shrink sleeve, label), tak z pohledu marketingové pro‑
pagace (Studio Visualiser, Studio Store Visualiser), logistiky
(Cape pack), zákaznické komunikace (Web center), vyřazo‑
vání a optimalizace atd.
Tento rozsáhlý uživatelský komfort je pochopitelně i otázkou
ceny a nutnosti. Zatímco pro větší firmy bude často velkým pří‑
nosem, pro jiný výrobní program nemusí být nezbytně nutný.
EngView Package Designer nemá sice tolik nástrojů jako
ArtiosCAD, ale jeho předností je velké množství parametri‑
zovaných vzorů v knihovnách nejenom FEFCO a ECMA, ale
i dalších designů obalů, displejů či konstrukčních prvků pa‑
rametrizovaných vývojáři programu. A prakticky všichni jeho
uživatelé si pochvalují jeho přívětivost ve smyslu ovládání
programu, který po krátkém zaškolení zvládne každý velice
snadno.
ImpactCAD je SW, který i když má silné 2D a 3D nástroje,
hrál dlouho hlavní roli především v oblasti manufacturingu,
tedy v přípravě výrobních podkladů. V této oblasti (i přesto,

že manufacturingové moduly mají všechny uvedené SW) se
v současnosti v ČR „přetahuje“ především s ArtiosCAD.
Do konstrukce obalů často
zasahuje virtuální grafický marketing
Konkurence na trhu s obaly je nemalá a klient má z čeho vy‑
bírat. Do boje o zákazníka je tedy potřeba zapojit i další
virtuální nástroje, protože doba, kdy stačila jako výstup pro
diskusi či další rozhodování vyvzorkovaná maketa, je už dávno
pryč. Dnes si před výrobou předáváme především virtuální
data a nejinak je tomu i při komunikaci se zákazníkem.
Prezentované řešení musí být ještě před zahájením jakékoli
výroby kompletní, tedy nejenom konstrukce či virtuálně slože‑
ný obal s grafikou ve 3D, ale také rendering celé scény i s ob‑
sahem, tedy baleným předmětem, případně s možností variant
nejenom jednotlivého produktu, ale i jeho prezentací na re‑
gálu s podobně cílenými konkurenčními položkami. Vlastní ba‑
lené produkty mohou být buď jen ve formě „mrtvého objektu“,
tedy objektu, u kterého nemusí být řešeny přesně všechny roz‑
měry, nebo, což je častější případ, konstrukčně realistického
produktu. Data buď dodá zákazník, nebo si je vyhotoví vý‑
robce obalů na základě specifikace. Zde se pak uplatňují
především různé typy 3D SW, které se jinak využívají spíše
v konstrukci 3D obalů (tedy např. při výrobě dutých skleněných
či plastových obalů). K nejvyužívanějším patří Solid Works,
Catia, Inventor, Pro/Engineer atd. Vedle těchto exaktních kon‑
strukčních softwarů lze k tvorbě předmětů využít i vizualizační
programy typu Cinema.
VIZUALIZAČNÍ PLUGINY A SOFTWARY −
VÍCE NA
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Designy obalů
nepočítají
s barvoslepými
SPOLEČNOST SUN CHEMICAL PŘEDSTAVILA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ VYVINUTÉ VE SPOLUPRÁCI
S UNIVERSITY OF TOKIO, KTERÉ POMÁHÁ ZNAČKÁM TESTOVAT DESIGNOVÉ KONCEPTY
Z PERSPEKTIVY LIDÍ, KTEŘÍ TRPÍ RŮZNÝMI FORMAMI BARVOSLEPOSTI. TENTO SIMULAČNÍ NÁSTROJ
POMŮŽE NAVRHOVAT LOGA A BALENÍ, KTERÁ JSOU JASNĚ SROZUMITELNÁ PRO VŠECHNY
SPOTŘEBITELE, VČETNĚ PĚTI- AŽ DESETIPROCENTNÍ SKUPINU BARVOSLEPÝCH.
Adriana Weberová

Ř

ešení představené na letošním veletrhu Interpack inspiro‑
valo redaktora časopisu Packaging Europe Tima Sykese
ke zjišťování, zda jsou majitelé značek, grafičtí designéři
a retaileři schopni uspokojit potřeby této nemalé skupiny spo‑
třebitelů a jak současný stav zlepšit.

Skutečný vzhled obalu

Vzhled obalu z pohledu
barvoslepého člověka

Oslovil proto Kathryn Albany-Ward, zakladatelku organizace
Colour Blind Awareness, podporující barvoslepou populaci,
která uvádí: „Design obalů obchodních značek nepočítá s bar‑
voslepými. Výsledkem je špatná rozpoznatelnost výrobků.“
Lidé s různými formami barvosleposti se při výběru produktu
neřídí barvami, důležitější je pro ně tvar a velikost produktu,
ale také etiketa. „Pokud se značka při rozlišování mezi po‑
dobnými produkty spoléhá především na různé barvy, může
barvoslepou osobu zmást, což vede k nežádoucímu opako‑
vanému nákupu stejného produktu,“ varuje Kathryn Albany‑Ward. Příkladem mohou být chipsy s různými příchutěmi.
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Zahraniční výrobci běžně používají pro oblíbené příchutě na‑
příklad sýra a cibule modrou barvu. Pro méně oblíbené pří‑
chutě fialovou barvu, kterou však vidí barvoslepí jako modrou.
Výsledkem je nákup nechtěného zboží.

Skutečný vzhled obalu

Vzhled obalu z pohledu
barvoslepého člověka

Na obalech potravin jsou pro barvoslepé také matoucí nutriční
údaje znázorněné v různobarevných kódech. Často se do‑
konce používá kombinace textu v černé a červené barvě,
což je pro zmíněnou skupinu nečitelné a například u alergiků
a diabetiků může dojít ke zdravotním komplikacím. Výrobci
značek by měli především myslet na dostatečný kontrast mezi
barvami. Důležité pro snadnější rozlišení produktů je také vy‑
užívání různých tvarů, textů a symbolů.

FIRMY ZAPOMÍNAJÍ NA RŮZNÉ FORMY
BAREVNÉ SLEPOTY − VÍCE NA

EKOLOGIE

„FUNKČNÍ DESIGN
POMOHL SNÍŽIT
POTRAVINOVÝ ODPAD
O 13 %.“

Chytré obalové řešení
na vodní melouny
NA SVĚTĚ DOCHÁZÍ ROČNĚ K OBROVSKÉMU PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI, ODHADEM JDE AŽ
O 1,3 MILIARDY TUN. VE SPOLEČNOSTI PROTO ROSTE POPTÁVKA PO ŘEŠENÍCH, KTERÁ BY
POTRAVINOVÝ ODPAD SNÍŽILA. JEDNÍM Z NICH JE OBAL NA VODNÍ MELOUNY, KTERÝ DOKÁŽE
SNÍŽIT POTRAVINOVÝ ODPAD AŽ O 13 %.
Adriana Weberová

V

rozvojových zemích dochází k největším zbytečným
ztrátám potravin (kolem 40 %) při skladování a trans‑
portu. Skupina Mondi proto vyvinula inovativní obalové
řešení na vodní meloun, které lze použít v dodavatelském ře‑
tězci, a navíc jde i o atraktivní POP prostředek.
V současné době se čerstvé vodní melouny prodávají v su‑
permarketech nejčastěji z přepravek vyrobených z plastu
nebo vlnité lepenky. Jako alternativní řešení nabízí společnost
Mondi primární obal z vlnité lepenky s pravidelnými tvary
a průhlednými okénky umožňujícími kontrolu vzhledu produktu.
Kromě toho jej lze snadno sestavit, a navíc vzhledem k ergo‑
nomickému tvaru nabízí i efektivní uložení v přepravním pro‑
středku. Výsledkem je možnost přepravit v kamionu o 50 %
více melounů.
Díky praktickému tvaru obalu, který je opatřen odnosným
uchem, je pro koncového zákazníka dalším benefitem snadné
přenášení těžkého melounu z prodejny domů. Obal dále

nabízí velkou marketingovou plochu k propagaci značky.
Výsledkem je řešení s prémiovým designem, které lze umístit
přímo do regálu. Koncept byl úspěšně aplikován v tureckých
supermarketech a je k dispozici na globálním trhu. Hasanali
Koç, generální manažer společnosti Antalya Seracılık, která
vodní melouny dodává, uvádí: „Nový obal nám poskytl chytré
řešení, které zjednodušuje transport a skladování nejen pro
obchodní řetězce, ale také pro spotřebitele. Navíc má atrak‑
tivní vzhled, který vynikne v regálech. Kromě toho jsme potě‑
šeni, že nám jeho funkční design pomohl snížit potravinový
odpad o 13 %.“
Fatos Adak, product innovation manager společnosti Mondi
Corrugated Packaging Turkey, doplňuje: „Inovativní řešení je
ukázkou naší schopnosti reagovat na poptávku trhu směrem
k pohodlí, diferenciaci v místě prodeje a udržitelnosti. Naše
produkty se každodenně dotýkají milionů lidí, a proto chceme,
aby měly pozitivní dopad na společnost a komunity, ve kte‑
rých žijeme.“ 
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„Malá logistika“
ve velkých i malých
městech
ČÁST POPULACE SE VRACÍ DO CENTER MĚST. S TÍM SOUVISÍ ROSTOUCÍ POPTÁVKA PO USPOKOJENÍ
ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH POTŘEB V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ. TOMUTO TRENDU SE SNAŽÍ VYCHÁZET VSTŘÍC
OBCHODNÍ ŘETĚZCE, KTERÉ ZDE OTEVÍRAJÍ MENŠÍ PRODEJNY. A TY VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ ZÁSOBOVÁNÍ.
NÁVOD, JAK CO NEJEFEKTIVNĚJI OBCHODY MALÝCH FORMÁTŮ ZÁSOBOVAT TAK SPECIFICKÝM ZBOŽÍM,
JAKO JSOU MRAŽENÉ POTRAVINY, NABÍZÍ ŘEŠENÍ HUB & SPOKE FMCG LOGISTIC MODEL VYVINUTÉ
SPOLEČNOSTÍ MD LOGISTIKA.
Adriana Weberová

P

rojekt Hub & Spoke, spočívající v zásobování menších
prodejen v centrech měst sortimentem mraženého zboží,
byl původně určen pro obchodní řetězec Billa. Jeho cílem
bylo zajistit zásobování menšími nákladními vozy a současně
garantovat, aby vozidla byla maximálně vytížená, tudíž jez‑
dila co nejhospodárněji.
Metoda Hub & Spoke byla poprvé použita v letecké pře‑
pravě, kde se zboží přepravovalo letadly do několika vel‑
kých distribučních skladů a následně po silnici ke konečným
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zákazníkům. Pojmenována je po kole jízdního kola, které má
střed (hub), z něhož vychází série drátů (spokes). V logis‑
tice se za „střed“ považují velké distribuční uzly a za jednot‑
livé „dráty“ potom silniční doprava menšími vozidly na místa
určení.
Fungování v praxi
Mražené zboží pro obchodní řetězec je od jeho jednotli‑
vých dodavatelů soustředěno v centrálním skladu MD logistiky
v Dašicích. Odtud je plně vytíženými kamiony rozvezeno do
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sedmi regionálních dep rozmístěných po celé České repub‑
lice, která disponují mrazírenskými skladovacími kapacitami.
Následně je mražené zboží podle konkrétní potřeby distri‑
buováno do jednotlivých prodejen. Vozový park tvoří kamiony
s kapacitou 33 paletových míst a menší nákladní vozy pro šest
až osm paletových míst. I menší prodejny jsou tak maximálně
efektivně zásobovány plným sortimentem mraženého zboží.
Od začátku roku 2016 společnost MD logistika tímto způ‑
sobem distribuovala přes 106 000 palet s mraženým nebo
chlazeným zbožím do více než 270 cílových míst. Projekt
byl připraven pro prodejny Billa, ale nyní je úspěšně nabízen
i dalším zájemcům. Firma intenzivně pracuje na rozšíření sítě
na Slovensku, kde by měl fungovat jeden hub a čtyři depa,
což by umožnilo provázání mezi českým a slovenským trhem.
„Podle našich informací jsme jedinou firmou v České repub‑
lice, která provozuje model Hub & Spoke pro mražené zboží
v takovém rozsahu,“ uvádí generální ředitel společnosti Robert
Kuchar.
Hlavním kritériem bylo zaručit
včasnost dodávek a pružně reagovat
na přání zákazníka
Základním kritériem projektu bylo zaručit i v „malé logistice“
včasnost dodávek a schopnost pružně reagovat na přání zá‑
kazníka, kterou MD logistika garantuje u kamionové přepravy.
K zákazníkovi se zboží dostane do 48 hodin od objednání.
„Logistika mraženého zboží patří kvůli nutnosti garantovat za‑
chování předepsané teploty vždy k nejsložitějším. Zásobování
našich prodejen v rámci projektu Hub & Spoke funguje k naší
plné spokojenosti,“ hodnotí projekt Manfred Mülleder, ředitel
logistiky Billa CEE.

Realizace projektu přitom nebyla jednoduchá. Náročný byl
především výběr partnerů a následná koordinace. MD logis‑
tika při distribuci zboží spolupracuje s majiteli dep s mrazíren‑
skými skladovými kapacitami a s autodopravci disponujícími
menšími vozy. „Jako naše partnery jsme využili zkušené
a etablované společnosti na českém logistickém trhu. Logistika
potravin je velmi náročná na dodržování řady norem a také
na certifikované a auditované procesy. Jsme mimo jiné drži‑
teli certifikátů ISO 9001, ISO 14000 a IFS Logistics a našimi
partnery tak mohly být pouze společnosti dodržující stejné
normy,“ připomíná Robert Kuchar.
„Vycházíme vstříc dlouhodobému
trendu, kdy obchodní řetězce
v centrech měst otevírají menší prodejny
s omezenými skladovými prostory, což
klade větší nároky na jejich zásobování.
Závoz kamiony tam obvykle kvůli nevyhovující infrastruktuře není možný,
a města navíc někde zpřísňují požadavky na emisní limity nákladních vozidel, kterým dovolují vjezd do svých
center. Proto jsme se už v roce 2015
rozhodli doplnit naše služby v oblasti
mraženého zboží o služby takzvané
malé logistiky a vyvinuli jsme Hub
& Spoke Model.“
ROBERT KUCHAR, GENERÁLNÍ ŘEDITEL
MD LOGISTIKA

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ HUB & SPOKE
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

PROJEKT SNÍŽIL
PRODUKCI EMISÍ CO2
O 190 TUN ROČNĚ.
Nový způsob distribuce má kromě ekonomických i envi‑
ronmentální efekty. Od jeho zavedení v lednu 2016 se zlep‑
šilo vytížení vozidel při rozvozu do menších prodejen o 20 %
a o 23 % se snížily emise CO2 na jednu přepravenou pa‑
letu. Převedeno na reálná čísla to znamená, že díky reali‑
zaci projektu vyprodukuje firma o 190 t CO2 ročně méně.
„Je to náš příspěvek k ochraně životního prostředí. Podle
Světové zdravotnické organizace zemře každý rok předčasně
430 000 Evropanů v důsledku znečištěného ovzduší,“ podo‑
týká Robert Kuchar.

HUB & SPOKE ZÍSKAL TITUL
LOGISTICKÝ PROJEKT ROKU − VÍCE NA

Společnost MD logistika je česká logistická
společnost zajišťující kompletní logistický servis
potravinářského zboží. Disponuje skladovými
areály v Dašicích na Pardubicku a v pražských
Horních Počernicích s kapacitou 92 000 paletových míst. Poskytuje služby především v oblasti FMCG (rychloobrátkové spotřební zboží).
Ve skladech disponuje několika teplotními režimy včetně možnosti zamrazování. 
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Učení přináší průlom
V LOGISTICKÉM CENTRU SPOLEČNOSTI GLOBUS V JIRNECH PRACUJE JIŽ DESET LET 60 PRACOVNÍKŮ
PĚTI NÁRODNOSTÍ S TECHNOLOGIÍ HLASOVÉHO VYCHYSTÁVÁNÍ OD SPOLEČNOSTI HONEYWELL.
PŘESNOST I PRODUKTIVITA SE DÍKY TOMU ZVÝŠILY O 70 %.
Adriana Weberová

Bezproblémová změna
Stačilo málo a hlasové vychystávání v logistickém centru spo‑
lečnosti Globus v Jirnech u Prahy málem nebylo úspěšné.
Předchozím řešením byl „systém s univerzálním hlasovým pro‑
filem“ a i po dvou letech testování a vývoje byl připraven
k použití pouze v omezené míře. Většina z tehdejších 40 sklad‑
níků v každé směně proto stále ještě pracovala s papírovými
seznamy místo s moderní hlasovou technologií.
Změnu přinesla v roce 2007 technologie Honeywell Vocollect
Voice Solution. Společnost Globus tehdy zavedla ověřené hla‑
sové řešení – společně se systémem správy skladu Wamas.
„Současná přeměna proběhla přesně a bez problémů. Od té
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doby naši skladníci pracují bez papírů a mají volné ruce i oči
a mohou se soustředit na svou práci,“ informuje na úvod Lenka
Kamešová, která v logistickém centru společnosti Globus
v Jirnech odpovídá za suchý sortiment v celém skladu.
V České republice společnost Globus provozuje 15 hyper‑
marketů a tři obchody typu hobby marketů. Místo seznamu
položek nebo ručního terminálu se snímačem čárového kódu
jsou skladníci v Jirnech vybaveni náhlavní sadou a talkmanem,
který je na ní připevněn. Tento hlasový terminál získává pří‑
kazy pro vychystávání prostřednictvím WLAN ze systému
Wamas, převede je na hlasové povely a přenáší do ná‑
hlavní sady pracovníka. K pozitivním efektům patří především

Systém GS1
Kontrola kvality a čitelnosti čárových kódů
a 2D symbolů
Certifikovaná zařízení REA
Protokoly o verifikaci
Poradenství

www.gs1cz.org
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zvýšení produktivity přibližně o 70 %. „Produktivita se zvý‑
šila ze 130 na průměrně 220 krabic za hodinu,“ potvrzuje
Lenka Kamešová. Dvě směny po 30 skladnících nyní při sed‑
midenním týdnu zvládnou přibližně dva až tři miliony položek
za měsíc.
Odpovědi v mateřském jazyce
O těchto skutečnostech se nechal přesvědčit i poskytovatel
služeb MD logistika, který se společností Globus spolupra‑
cuje. Firma vychystává pro logistické centrum Jirny mra‑
žené zboží a je za tímto účelem přímo připojena k systému
Wamas. Společnost MD logistika vyskladňuje od roku 2009
rovněž prostřednictvím technologie Honeywell Vocollect Voice
Solution a výsledný efekt je podobný.

Německá skupina Globus působí v České
republice již od roku 1996. Obchodní podnik
nezávislý na koncernu zaměstnává celkem
přibližně 17 000 pracovníků.

jazykového profilu,“ zdůrazňuje Lenka Kamešová. K silně po‑
zitivnímu přijetí hlasového řešení u personálu vedlo i poho‑
dlné používání.
Žádné odchylky
Kromě toho prudce rostla i kvalita, která je ve společnosti
Globus pod přísnou kontrolou. V Jirnech se každý měsíc zkon‑
troluje 80 000 vyskladněných balení, přičemž na každého
pracovníka připadá minimálně 300 krabic. Výsledkem je
velmi nízká chybovost, která se díky technologii Vocollect dra‑
maticky snížila. „Místo původních 0,2 % jsme nyní na velmi
dobrých 0,14 %,“ říká ředitel logistiky Ondřej Zíka.
Tento skok byl způsobem několika příčinami. Za prvé sklad‑
níci dostávají prostřednictvím náhlavní sady jednoznačné
instrukce a za druhé zadaný proces nepřipouští žádné od‑
chylky. „Struktura je přesně dána,“ konstatuje Lenka Kamešová.
V rámci této struktury musí pracovník při nalezení jedné poža‑
dované položky nejprve přečíst dvě poslední čísla čárového
kódu krabice uložené na příslušném místě. Tato jednorázová
kontrola ověří, že je pracovník u správného regálu.

POZADÍ: ROZPOZNÁNÍ HLASU
S UČENÍM A BEZ UČENÍ
Řešení technologií hlasového rozpoznávání,
která jsou na trhu k dispozici, je možné rozdělit na systémy s učením a bez učení. Systémy
bez učení se nepřizpůsobují individuálním jazykovým profilům jednotlivých pracovníků.
Dialekty, přízvuky a jiné jazykové zvláštnosti
potom často vedou k chybám nebo k nedorozuměním. Systémy s učením se naopak nastaví individuálně pro každého pracovníka. Pro
každého pracovníka se během několika minut
vytvoří příslušný jazykový profil. Podle něj se
hlasové řešení přizpůsobí příslušnému pracov-

Klíč k úspěchu spočíval v individuálních jazykových profilech,
které je možné díky technologii Vocollect vytvořit za pouhých
30 minut. Přitom se zohledňuje výslovnost, přízvuk a dialekt
pracovníků, takže hlasový systém se dokonale přizpůsobuje
jednotlivým lidem – a ne naopak. „U nás pochází téměř každý
skladník ze zahraničí, jako například z Bulharska, Rumunska
nebo Ukrajiny,“ vysvětluje Lenka Kamešová. Technologie
Honeywell Vocollect Voice Solution je tak flexibilní, že každý
pracovník může v případě potřeby komunikovat s počítačem
i nadále ve svém mateřském jazyce. „Příslušnou volbu si
může každý kolega jednoduše nastavit při zakládání svého
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níkovi – a ne opačně. 

Nepostradatelný systém řízení
Kontrola jakosti je nejen důkazem vysoké spolehlivosti, ale
také základem prvotřídního systému využívaného společností
Globus. Pracovníci s nulovou chybovostí dostávají na konci
měsíce příplatek ke mzdě ve výši 5 %. Z tohoto důvodu se
pracovníci občas ptají, zda by za vlastní chyby neměl přece
jen odpovídat počítač.
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V těchto případech může hlasová konzole Vocollect 5.0
uplatnit své silné stránky, které společnost Globus za pod‑
pory společnosti KODYS spravující systémy implementovala
již v roce 2013.
Dříve se v Jirnech používala předchozí verze administračního
softwaru, se kterou bylo možné zpětně sledovat a analyzovat
veškeré položky. „Přechod na verzi 5.0 se po více než pěti
letech již očekával, neboť dalším vývojem se konzole stala
nepostradatelným systémem řízení,“ zdůrazňuje Ondřej Zíka.
Program nyní například kdykoli ukáže předpokládanou ži‑
votnost všech akumulátorů, které je tak možné včas vyměnit.
Zlepšená identifikace jazyka
Další upgrade hlasového řešení proběhl v roce 2015. Po
sedmi letech intenzivního používání ve dvousměnném provozu
projevilo pět z celkových 30 talkmanů první znaky opotřebení,
takže se tyto přístroje musely vyměnit. Tehdy se společnost
Globus rozhodla pro novější model A700 s bluetooth připo‑
jením k náhlavní sadě. Systémový integrátor KODYS nejdříve
poskytl přístroje na dva týdny pro testovací provoz. A byl to
úspěch. „Naši pracovníci jsou z A700 nadšení,“ potvrzuje
vedoucí skladu Lenka Kamešová.

PRODUKTIVITA SE
ZVÝŠILA O 70 %
ZE 130 NA PRŮMĚRNĚ
220 KRABIC ZA
HODINU.

FAKTA O IMPLEMENTACI
HLASOVÉ TECHNOLOGIE
VYCHYSTÁVÁNÍ
CÍLE:

 bezchybné vychystávání
 o 30 % vyšší produktivita
 bezproblémové školení
nových pracovníků

 bezproblémové nasazování
zahraničních pracovníků
s přízvukem

 optimalizovaná dokumentace		
APLIKACE:

 hlasem řízené vychystávání		
 kombinace se systémem řízení
skladu WAMAS

INSTALACE:







38 náhlavních sad série SRX2
3 talkmany T2X
10 talkmanů A730
25 talkmanů A710
konzola Vocollect 5.0

VÝSLEDKY:

 lepší ergonomie
 vyšší produktivita
 o 70 % vyšší přesnost
vychystávání

 šance pracovníků
na vyšší výdělek

Bezdrátové spojení s náhlavní sadou SRX2 zajišťuje větší vol‑
nost pohybu a lepší rozpoznání hlasu zajišťuje ještě rychlejší
průběh. „Pokrok pociťujeme obzvláště citelně u zahranič‑
ních pracovníků s velmi výrazným přízvukem,“ uvádí Lenka
Kamešová.
V budoucnu by to mohlo zjednodušit i proces zaučování osmi
až deseti agenturních pracovníků, které společnost Globus po‑
třebuje jednou za rok pro vánoční období. Není tedy divu,
že společnost Globus chce i zbývajících 25 talkmanů typu
T2X postupně nahradit modelem A700. Ani poté však ne‑
bude hlasový projekt zdaleka ukončen. Od roku 2016 se
v logistickém centru v Jirnech pracuje s hlasovou technologií
i v oblasti čerstvého zboží. 
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Automatizace výrobních procesů
proniká do výroby potravin
AUTOMATIZACE VÝROBNÍCH A MANIPULAČNÍCH PROCESŮ s pomocí správně zvolených
průmyslových robotů přináší podnikům zásadní zrychlení produkce, její vyrovnanou kvalitu
a minimalizaci rizika kontaminace potravin.

J

ako taková je dnes automatizace nejen jednoznačnou
konkurenční výhodou, ale spíše již nutností pro každý
provoz, v němž jsou vykonávány opakované úkony, pří‑
padně veškeré činnosti, jež jsou komplikované či rizikové pro

personál. Tyto atributy jsou tradiční součástí výroby potravin –
a právě potravinářský průmysl dnes může významně těžit
z nových generací průmyslových robotů, které lze umístit na
výrobní linku přímo po boku lidí bez potřeby ochranných klecí
a bez složitého nastavování.
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Průmyslové roboty jsou již po několik desetiletí používány
v mnoha oborech, zejména v automobilovém průmyslu. Jejich
využití v potravinářství je podmíněno dodržením vysokých hy‑
gienických standardů, pročež výrobci robotů v posledních le‑
tech významně zapracovali na jejich
konstrukci a použitých materiálech.
Eliminace
bezpečnostních rizik
Snadno udržovatelný robot s jednodu‑
chou vnější konstrukcí, která eliminuje
zachycování nečistot, při manipulaci
s potravinami představuje výrazně
menší riziko kontaminace než člověk.
Incidenty, při nichž se do sériové vý‑
roby potravin dostanou právě od lidí
bakterie, jako je Escherichia coli, lis‑
térie nebo virus žloutenky typu A, zna‑
menají pro každého výrobce ohromné
finanční ztráty a poškození dobrého
jména. Přitom se každý rok setkáváme s několika takovými
případy. V těchto souvislostech je zřejmé, že nasazení ro‑
botů na místo lidských pracovníků při manipulaci s potravi‑
nami znamená finanční úspory nejen z hlediska dosažení
vyšší produktivity.
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Přímá manipulace s potravinami
Potravinářský průmysl se vyznačuje velkou rozmanitostí ve ve‑
likosti firem, které zde působí. S roboty v potravinářství jsme
se mohli setkat již před mnoha desetiletími, kdy začaly být
nasazovány na paletizaci a balení hotových výrobků. V deva‑
desátých letech již roboty manipulovaly i přímo s potravinami,
zejména v pekařských provozech. Postupně na ně byly přene‑
seny úkoly rychlého přemísťování potravinářských výrobků (tzv.
pick and place), nicméně stále se bavíme o robotice dostupné
výhradně v těch největších firmách s vysokou mírou nákladné
automatizace procesů.
Roboty dostupné všem
Až v posledních letech se možnosti průmyslové robotiky zpří‑
stupňují také malým a středním firmám. Ty přitom v potravinář‑
ství tvoří většinu trhu, jenž je s celkovým obratem přesahujícím
1,2 miliardy eur největším výrobním sektorem celé Evropské
unie.
Zatímco ještě nedávno mohli o automatizaci s pomocí prů‑
myslových robotů seriózně uvažovat jen ve velkých firmách,
dnes je vše jinak. S nástupem kompaktních robotů, jaké vy‑
rábí například dánská společnost Universal Robots, se prů‑
myslová robotika zpřístupňuje širokému okruhu zájemců díky
nesrovnatelně nižším pořizovacím i provozním nákladům
a velmi jednoduchému použití takových robotů. Pořízení prů‑
myslového robota již není otázkou milionů nebo desítek mi‑
lionů korun, ale pouhých stovek tisíc, přičemž bylo prokázáno,
že při odpovídajícím vytížení robota návratnost do něj vložené
investice nepřesáhne dvě stě dnů.
Univerzální roboty pro potravinářství
Roboty typů UR3, UR5 a UR10 se vyznačují překvapivě
snadnou obsluhou, kterou po krátkém zaškolení zvládne

i běžná obsluha výrobní linky. Díky svým malým rozměrům,
jež nic neubírají na jejich výkonnosti, se tyto roboty snadno
přemísťují, což oceníte v případě potřeby přemístit robota na
jiný úkol. Jeho přeprogramování a uvedení do provozu na jiné
lince je pak otázkou maximálně jednotek hodin.
Kompaktní rozměry těchto robotů nekladou žádné zvláštní po‑
žadavky na rozmístění pracovní linky, a jelikož jsou tyto ro‑
boty takzvaně kooperativní (tedy umožňující přímou spolupráci
s člověkem), obejdou se bez jakýchkoliv bezpečnostních ba‑
riér, jež by robotickou instalaci prodražovaly a zabíraly více
místa. Zmiňovaná přímá spolupráce s člověkem znamená, že
takový robot člověku neublíží, neboť se v případě nepláno‑
vaného kontaktu okamžitě zastaví, aby zabránil úrazu nebo
vzniku škody.
Nové příležitosti pro každého
S kooperativními roboty Universal Robots se tak otevírají zcela
nové obzory pro firmy takřka všech velikostí, jež vnímají příle‑
žitost ke zlepšení svých procesů právě v jejich automatizaci.
Roboty za poslední desetiletí urazily dlouhou cestu – od sé‑
riové paletizace po možnost manipulovat i s měkkými a chao‑
ticky rozmístěnými produkty na výrobní lince. Rychlý vývoj
v oblastech strojového vidění a učení jim spolu s velmi ši‑
rokou flexibilitou těchto univerzálních pomocníků předurčuje
jasnou budoucnost a masivní rozmach v mnoha oblastech
lidské činnosti.

www.universal-robots.com
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Obliba značení
laserem roste
AUTOMOBILKY I JEJICH SUBDODAVATELÉ MUSÍ PEČLIVĚ OZNAČIT KAŽDÝ VYROBENÝ DÍL.
NEJČASTĚJŠÍM ZPŮSOBEM JE ZNAČENÍ POMOCÍ 2D KÓDŮ DATAMATRIX, KTERÉ UCHOVÁVAJÍ
INFORMACE O VYROBENÉM DÍLE, JAKO JE NAPŘÍKLAD SÉRIOVÉ ČÍSLO, DATUM, ČAS, SMĚNA, ČÍSLO
VÝKRESU ATD. MEZI NEJPŘESNĚJŠÍ A NEJRYCHLEJŠÍ ZPŮSOBY ZNAČENÍ PATŘÍ LASEROVÉ SYSTÉMY,
JEJICHŽ MÍRA VYUŽÍVÁNÍ ROSTE.
Adriana Weberová

J

ednou z mnoha možností značení jsou laserové systémy,
které využívají nejnovější technologii vláknového laseru.
Paprsek vláknových laserů vysoké kvality vytvoří na dílci
nesmazatelnou a perfektně čitelnou značku s přesností na de‑
setiny milimetru. Technologii lze využít pro značení různých
druhů materiálů, jako například slitiny kovů, tvrdokov, nere‑
zovou ocel, hliník a plasty.
Vláknový laser je účinnější
Na trhu je dostupný například laserový systéme SIC‑MARKING
od společnosti SIC‑VENIM, který má oproti standardním
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pevnolátkovým laserům hned několik výhod. Jedná se zejména
o vyšší účinnost, kompaktnost, minimální potřebu údržby, delší
životnost budících diod, vysokou kvalitu laserového paprsku,
nízké provozní náklady a nízkou cenu. „Základem řešení je la‑
serová jednotka tvořená laserovým zdrojem, galvanometrickou
hlavou pro pohyb paprsku a řídicím počítačem s ovládacím
softwarem,“ vysvětluje Pavla Horvátová, specializovaná ob‑
chodní zástupkyně společnosti SIC‑VENIM.
V nabídce jsou dvě základní verze: Pracovní stanice
a Integrace. Pracovní stanice je dodávána ve dvou verzích, L‑Box
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a XL‑Box. Obě stanice obsahují řídicí jednotku a značicí box,
který je vybaven bezpečnostním krytováním a splňuje bezpeč‑
nostní třídu 1 (standard EN60825-1).
Pracovní stanice L‑Box je vhodná ke značení menších dílů.
Naopak varianta XL‑Box se používá pro značení dílů větších
rozměrů a je vybavena elektrickým nastavováním ohniskové
vzdálenosti a automatickým otevíráním a zavíráním dveří.
U obou verzí je možné zvolit různou velikost značicího okna.
Plný rozsah a přesnost značení jsou zaručeny v každém místě
značicího pole. Integrační verze slouží pro přímou integraci
do výrobních linek a jsou navrženy tak, aby co nejlépe vyho‑
vovaly požadavkům na nepřetržitou výrobu, velké série a také
rychlé změny značicích souborů při změně výrobku. Značená
data je možno zasílat nebo vybírat nadřazeným systémem,
a to pomocí binárního výběru, rozhraním RS232, TCP/IP, pří‑
padně Profibus – Profinet.
Dalším dodavatelem je společnost Liftec, která nabízí vláknové
lasery pro kvalitní permanentní značení bitových map – ob‑
rázků, čárových i 2D kódů zejména v automobilovém a elek‑
trotechnickém průmyslu. Lasery AREX umožňují ovládání čtyř
os a připojení fotobuňky pro dynamický mód značení typický
v průmyslových aplikacích. Rozšířené možnosti nastavení
v dynamickém módu značení zajišťují celkovou synchronizaci
mezi značicí hlavou a popisovaným předmětem. Tento zna‑
čicí laser zahrnuje v řídicí jednotce integrovaný osobní po‑
čítač, stačí pouze připojit monitor, klávesnici a myš pomocí
běžných konektorů. Přídavné PC pro tvorbu zpráv není třeba.
Zařízení lze ovládat i vzdáleně pomocí podnikové sítě nebo
USB připojení.

POZOR!
ZNAČENÍ
MŮŽE MÍT
TRVALÉ
NÁSLEDKY.
Matthews VIA Pack

LINX CIJ 8900

LASER LINX CSL 30

Aplikátory Bluhm

Laser se vyznačuje vysokou kvalitou a rychlostí
tisku, spolehlivostí, čistotou, dlouhou životností,
nízkými nároky na běžnou údržbu, a navíc
není potřeba spotřební materiál. Mezi limity
naopak patří vysoká pořizovací cena, možný
problém při změně materiálu, ohnisková vzdálenost, permanentní tisk a nutnost krytování
před nebezpečným laserovým zářením. 

S laserovým značením v oblasti průmyslu má zkušenosti i spo‑
lečnost Lintech. Ve svém portfoliu má například laserový popi‑
sovací systém Model OEM – laser třídy IV – označovaný jako
OEM, což je vždy nejjednodušší varianta od daného typu
laseru. Skládá se z laserové hlavy s vychylovači, řídicí elek‑
troniky, počítače a programového vybavení. Provedení OEM
je vhodné pro přímou integraci do výrobní linky. Laserové tis‑
kárny mají ve svém portfoliu také například společnosti Bottling
Printing, Leonardo Technology a JaGa.

Vyzkoušejte značení, které bude spolehlivě
splňovat všechny nároky a zajistí vám
bezproblémovou produkci 24/7.

www.bprinting.eu
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Budoucnost efektivního označování
výrobků je na dosah!
Firma ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o. zastupuje na našem trhu francouzskou společnost
Markem-Imaje – jednoho z největších výrobců průmyslových tiskáren na světě. Společnost nebude v říjnu chybět
ani na jednom z nejvýznamnějších tuzemských veletrhů, MSV v Brně, kde především představí pokročilá řešení
v podobě komplexního robotického pracoviště a současně předvede cloudové řešení využívající všech možností IoT.

S

polečnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM se během
svého působení na našem trhu stala nejen jedním z nej‑
větších dodavatelů špičkové techniky pro označování.
Patří i k futuristickým vizionářům v oblasti techniky, kteří pokro‑
čilá technologická řešení šitá zákazníkovi na míru převádějí
často s konkurenčním předstihem do současné výrobní praxe.
Na letošním MSV v Brně bude prezentovat nejmodernější
možnosti označování na dvou technologiích – CIJ tiskárna
a CO2 laser jako součást robotického pracoviště. Rovněž na
stánku předvede cloudové řešení jako ucelený IoT systém.
Obecně lze IoT (Internet of Things) popsat jako propojení jed‑
notlivých zařízení prostřednictvím internetu bez účasti člověka.
Cílem je nejen další zvyšování kvality a vylepšení komfortu
ovládání včetně servisu, ale především další významná úspora
času, který je v dnešní době jednou z určujících hodnot pro‑
duktivity. Principem IoT je sběr dat z růz‑
ných senzorů a čidel a sdílení těchto dat
prostřednictvím internetu za účelem dal‑
šího zpracování a vyhodnocování.
Výroba, verifikace
i řízení v přímém přenosu
Jak celý systém může fungovat, uvidí návštěvníci při online
simulaci na různé typy substrátů, obalů i produktů v rámci
robotického pracoviště s CIJ tiskárnou 9450C a CO2 la‑
serem L350. Obě technologie v minulosti získaly ocenění
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v rámci výstav EMBAX. Čtyřosá ruka robota dokáže v pro‑
storu podávat prakticky jakýkoli předmět v jakékoli pozici,
což významně rozšiřuje možnosti tisku. Tisk je v rychlém sledu
v maximální kvalitě možný i na komplikované zakřivení men‑
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ších předmětů. Vedle „pouhého“ tisku nebude chybět ani mož‑
nost načítání (a následné spárování) dat z čárových kódů. Po
rychlém naskenování kódu je vybrána informace, která se má
na dané technologii vytisknout. Cloudové řešení předvede
v rámci vzdáleného přístupu možnosti monitorování tiskáren
uživatelem přes mobilní či počítačovou aplikaci v reálném
čase. Toto řešení přinese uživateli další přidanou hodnotu
v podobě možnosti online monitoringu stavu tiskáren, servis‑
ních charakteristik a dalších definovaných parametrů. Vedle
monitorování rychlosti, otáček či výkonu patří mezi tyto para‑
menty především sledování množství inkoustu, stavy tiskáren
a mnohem více.
Díky univerzálnímu dohledovému systému lze uživatelsky defi‑
novat různé možnosti přístupu, komunikace, zabezpečení i vy‑
hodnocení dat. Nechybí ani možnost výběru reakcí na danou
událost, např. v podobě SMS či e-mailové zprávy.

vedle vysoké přesnosti a kontrastu vyznačuje i vyšší produkti‑
vitou (rychlost potisku až o 20 % vyšší). Pro snadnější přehled
délky zprávy, vytvořené pomocí volitelného CoLOS softwaru,
byly použity i nové typy uživatelských profilů. Technologie
myslí v rámci svého interaktivního a uživatelsky přívětivého roz‑
hraní i na další významnou minimalizaci řady ztrát a tím i na
eliminaci případných reklamací. Automatické prověřování kva‑
lity kódu je prováděno prostřednictvím nově zabudovaného
kamerového systému MARK & READ, který díky své precizní
konstrukci umožňuje předcházet výrobním ztrátám.
Robustnost, přizpůsobivost
a vysoký výkon
Nové laserové technologie využívají ve všech svých mode‑
lech patentovanou technologii SmartLase. Tiskové hlavy jsou
určeny především pro balicí linky v potravinářském a nápo‑
jářském průmyslu. Konstrukce se vyznačuje kompaktní mo‑
dularitou (modul řídicí jednotky, laserové hlavy
a uživatelský interface). I u laserového tisku nabízí
intuitivní dotykové uživatelské rozhraní možnost
ovládání přes webové rozhraní prostřednictvím
PC. Hlavním benefitem je o 30 % vyšší výkon tisku
nejvyšší kvality (stupeň kontrastu lze vybrat ze tří re‑
žimů podle typu materiálu) v porovnání s běžnými
standardy na trhu.

JAK FUNGUJE ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ
S OBĚMA TISKOVÝMI HLAVAMI?
ZHLÉDNĚTE VIDEO

Tiskárna 9450 C v cloudu
U nové inkjetové tiskárny typu 9450 C je kompletně vyřešen
nejenom nepříjemný problém zanášení stroje pigmentací,
ale navíc tato tiskárna vyniká mezi konkurencí i svou obdi‑
vuhodnou délkou servisního intervalu, který čítá 8000 hodin
provozu. Pro dosažení vysokého kontrastu a přilnavosti i na
problematičtějších materiálech, které mohou být určeny pro
prostředí se zvýšenou zátěží, tiskárna používá prémiovou řadu
speciálních vysoce kvalitních a odolných (jsou rezistentní vůči
UV i řadě chemikálií) rychleschnoucích a stálobarevných in‑
koustů. Tyto pigmentové inkousty jsou dodávány nejčastěji
v barvě bílé, modré, zelené, červené a žluté. Tisková hlava se

Pro nápojářský průmysl to znamená zvýšení výkonu z 1200
na 1800 láhví/min. Potravináři určitě ocení navýšení maxi‑
málního počtu znaků v jedné zprávě z 30 na 120, což při‑
spívá k vylepšení vysledovatelnosti a dochází tím často k lepší
ochraně spotřebitele. Technologie je vhodná ke značení sta‑
cionárních i pohyblivých produktů. Počet řádků textu je omezen
pouze výškou znaků (1–100 mm) a možnou oblastí tisku.

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM
OFICIÁLNÍ PARTNER MARKEM-IMAJE PRO ČR
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Stretch hood balí
pevně, rychle a levně
POŽADAVKEM SPOLEČNOSTI MORA MORAVIA BYLO DODÁNÍ KOMPLETNÍ TECHNOLOGIE NA
BALENÍ A TRANSPORT SPORÁKŮ. BALICÍ STROJ DOKÁŽE ZABALIT 240 SPORÁKŮ ZA HODINU, COŽ JE
V POROVNÁNÍ S PŮVODNÍM ŘEŠENÍM DVOJNÁSOBNÉ NAVÝŠENÍ. KROMĚ VYŠŠÍ KAPACITY PŘINESLA
NOVÁ TECHNOLOGIE ÚSPORU ENERGIE A SNÍŽENÍ NÁKLADŮ.
Adriana Weberová

S

polečnost Mora Moravia původně používala k balení
spotřebičů na každém montážním pásu vlastní balicí
stroj od firmy MSK. V loňském roce se vedení firmy roz‑
hodlo pro komplexní modernizaci balicího procesu. V zadání
projektu byl hlavní důraz kladen na vysokou kapacitu linky,
která měla zvládnout zabalit 240 sporáků za hodinu. Kromě
toho měly být nová linka a balicí stroj umístěny kvůli omeze‑
nému prostoru ve výšce kolem pěti metrů nad úrovní podlahy.
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Důraz byl dále kladen na kvalitu a pevnost obalu. Podmínkou
bylo seskupování sporáků do manipulačních skupin po čty‑
řech kusech a možnost jejich třídění na výstupu linky podle
různých typů. „Požadavkem bylo hermeticky, pevně, rychle
a levněji zabalit výrobky, přičemž požadovanou kapacitu spl‑
ňuje jen princip balení technologií Stretch hood,“ doplňuje
Renáta Dobešová, obchodní ředitelka společnosti Ekobal.
Balicí stroj vychází ze sériového provedení, ale je upraven
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pro požadovaný výkon a balení dvou typů sporáků do fólie
o dvou různých rozměrech, které se volí automaticky podle
dané velikosti výrobků.
Od nové technologie se také očekávala úspora nákladů na
fólie a snížení spotřeby energie. „Rozhodovali jsme se mezi
šesti dodavateli. Nejlevnější a nejvhodnější řešení nám na‑
bídla společnost Ekobal,“ říká Tomáš Dohnal, vedoucí oddě‑
lení investic společnosti Mora Moravia, a dodává: „Balicí
linka Stretch hood nahradila tepelně smrštitelnou fólii, která
vyžadovala použití zemního plynu.“

případného problému nebyl prostor, jinak by se muselo čekat
další týden.
Výsledkem je balicí linka navazující na výstupy ze dvou mon‑
tážních linek, odkud jsou sporáky vertikálními dopravníky
dopraveny do výšky 5 m a dále putují po řetězových a váleč‑
kových dopravnících a otočích s dopravníky k balicímu stroji.
STRETCH HOOD STROJ VYUŽÍVÁ

VÍCE NA:

ELASTICKÉ CHOVÁNÍ FÓLIÍ
SPOTŘEBIČE JSOU DOPRAVOVÁNY

STRETCH HOOD MÁ VYSOKOU

V RŮZNÝCH TAKTECH

PEVNOST A TAŽNOST − VÍCE NA

Balicí linka měla sloužit k přesunu hotových sporáků od výrob‑
ních linek přes zabalení do fólie až po transport do skladu
hotových výrobků. Zákazníkovi proto byla dodána kompletní
technologie na transport a balení sporáků, tj. vertikální doprav‑
níky, řetězové a válečkové dopravní tratě, balicí stroj, zabez‑
pečení, nosné ocelové konstrukce a související mechanizace.
Nejsložitější bylo dostat
3,5t stroj do výšky 5 m
Instalace komplexní technologie byla rozdělena do
dvou částí. V první etapě byla zprovozněna doprava
sporáků z jedné montážní linky přes baličku do skladů.
V této etapě bylo nutné vyřešit křížení dopravních tratí
se stávajícím podvěsným dopravníkem, který se mohl
demontovat až v rámci druhé etapy. Nejsložitější bylo
dostat balicí stroj o hmotnosti 3,5 t na plošinu do výšky
5 m, přičemž mezi strojem a stropem haly bylo jen ně‑
kolik desítek centimetrů. „Výrobce
běžně podobné stroje stěhuje stře‑
chou, zde však tato možnost ne‑
byla. Naštěstí se nám podařilo
zajistit autojeřáb s teleskopickou
rukou, který dokázal manipulovat
i v omezeném prostoru a s dobrým
uchycením břemene,“ vysvětluje
Renáta Dobešová.
Druhá etapa řešila napojení první
montážní linky na druhou. Stěžej‑
ním úkolem v této fázi bylo propojení linky s již fungujícím
balicím strojem instalovaným v první etapě. „Oživení bylo
možné provádět pouze o víkendech, kdy neprobíhala výroba,
a bylo možné obě etapy, které měly společné PLC i bezpeč‑
nost, propojit,“ vysvětluje Renáta Dobešová. Na odstranění

„Nová technologie splnila naše očekávání. Kromě úspory
energie a snížení nákladů na fólie dokáže stroj za minutu
zabalit čtyři výrobky, což je oproti původnímu řešení dvojná‑
sobné navýšení,“ hodnotí projekt Tomáš Dohnal. 
K zabalení jednoho spotřebiče je nyní potřeba
200 g 50mikronové fólie. Původní technologie
spotřebovala 250 g tepelně smrštitelné fólie.
Úspora na materiálu, a zejména na energii tak
činí necelý milion korun za rok.

A JAK TO CELÉ FUNGUJE? BALENÍ
SPORÁKŮ V MORA MORAVIA NA VIDEU
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Nejmodernější CIJ na trhu

Videojet 1860
• Popis až v 5 řádcích do rychlosti 293 m/min.
• Nerezové provedení kabinetu s krytím IP 55, opce IP 66.
• Systém doplňování kapalin Smart CartridgeTM, objemy náplní 1 000 ml,
avizace aktuální úrovně náplní.
• Tisk široké škály čárových a DataMatrix kódů, možnost tisku log.
• Ve standardu popisovací hlava CleanFlowTM s přetlakovou ochranou bez
nutnosti připojení na rozvod vzduchu.
• Ovládání pomocí SIMPLICiTY™ TFT-LCD 10.4” dotykového displeje.
• Varování před výskytem nejobvyklejších poruch s předstihem až 8 hodin.
• Kontextová videonápověda pro obsluhu a údržbu.
• Preventivní údržba pomocí SmartCell™ modulů.
• Komunikační rozhraní RS 232, USB 2.0 (2×), ethernet.
• Rozsah provozních teplot 0–50 °C; relativní vlhkost 10–90% bez kondenzace.

Jsme s Vámi již 26 let…

• Snadná manipulace se zařízením – hmotnost pouze 22 kg.

spol. s r. o.

»

Na Hlavní 166
182 00 Praha 8-Březiněves
Tel.: +420 283 910 228–9
Fax: +420 283 910 230
E-mail: obchod@jaga-cr.cz

JaGa Bratislava, s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
Tel.: +421 250 221 476

www.jaga-cr.cz

www.jaga-sr.sk

»

1991 2017
Jediný distributor sortimentu označovacích zařízení značky Videojet v ČR a SR

DODÁVÁME
Ink-jet tiskárny

Systém CIJ
výška znaků 2–10 mm, až pětiřádkový režim

Termotransferové tiskárny
pro přímý tisk na obalové
materiály

Systém DOD pro označování skupinového balení
výška znaků 8–80 mm

Etiketovací stroje s integrovanou
termotransferovou tiskárnou

řátelé,
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d
zveme Vás sr tánek 29, na Mezinárodním
v pavilonu E, s eletrhu, kter ý se koná
strojírenském vh 9.–13. října 2017.
v Brně ve dnec

Aplikátory samolepicích etiket
Ink-jet tiskárny s vysokým
rozlišením
Průmyslové lasery
Stolní termotransferové
tiskárny
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Plánem je všechny výrobní linky obsluhovat roboty, kteří pracují bok po boku se zaměstnanci.

Robustní automatizaci
nahradili uživatelsky
přívětiví roboti
SPOLEČNOST ATRIA SCANDINAVIA PATŘÍ MEZI PŘEDNÍ SEVEROEVROPSKÉ VÝROBCE
VEGETARIÁNSKÝCH A GURMÁNSKÝCH VÝROBKŮ PRO OBCHODY SE SMÍŠENÝM ZBOŽÍM
A MALOOBCHODNÍ ŘETĚZCE. S CÍLEM ZEFEKTIVNIT PROCESY BALENÍ A PALETIZACE SE ROZHODLA
NAHRADIT TRADIČNÍ TECHNOLOGII AUTOMATIZACE UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝMI ROBOTY.
Adriana Weberová

Sbohem tradiční
robustní automatizaci
Původní technologie využívaná ve společnosti Atria
Scandinavia byla příliš robustní a velmi nákladná. Vedení
společnosti se proto rozhodlo nahradit tradiční průmyslové
roboty a balicí stroje, které zabíraly polovinu plochy určené
k balení, jinou technologií. Cílem bylo dále najít řešení na‑
bízející snadné programování, rychlé nastavení, flexibilní na‑
sazení, kooperaci a bezpečnost. Z několika návrhů zmíněné
požadavky nejlépe splňovaly flexibilní roboty od společnosti
Universal Robots (UR).
Výrobce zakoupil roboty od místního distributora značky
UR, společnosti Edstrøm. Ještě před začátkem školení od do‑
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davatele však začalo technické oddělení společnosti Atria
Scandinavia používat roboty a podařilo se mu provést první
montáž dvou robotů UR5 a jednoho robota UR10. Plánem je
všechny výrobní linky obsluhovat těmito roboty, kteří pracují
bez hrazení, bok po boku se zaměstnanci.
Roboty připraví k expedici
228 položek za hodinu
Každý den je v závodě třeba označit, zabalit a uložit na pa‑
lety krevety, olivy, srdíčka artyčoků, sušená rajčata, česnek
a další lahůdky. „Cílem je zajistit spolehlivé výrobní linky, ve
kterých můžeme efektivně a úsporně vyrábět naše produkty,
a současně snížit náklady na personál,“ říká Johnny Jansson,
technický ředitel ve společnosti Atria Scandinavia, odpovědný

PR PREZENTACE

EKOBAL prodal
již více než 5000
poloautomatických
ovinovacích
balicích strojů!
Vysoce kvalitní ovinovací balicí stroje pod značkou
EKOBAL dobývají český i zahraniční trh a spolu
s obalovými materiály a technologií pro testování stability
palet dělají čest jmenované obchodní značce.

T

éměř s denní pravidelností opouští výrobní halu v totožné
technologické kondici a kvalitě jeden hotový poloauto‑
matický balicí stroj. Stroje z výrobních řad společnosti
EKOBAL se tak staly nepostradatelnými a kvalitními pomocníky
zejména v zemích Evropy, ale už i mimo ni.
Dva nejprodávanější ovinovací balicí stroje
pocházejí z modelové řady WMS (Wrapping
Modular System)
WMS Standard
Stroj pro profesionální zátěžové využití. Nabízí komplexně
dostupné volitelné doplňky a možnosti.
WMS Optimum
Jde o mírně odlehčenou verzi stroje WMS Standard. Převzal
většinu funkcí a výbavy WMS Standard a je užitečným po‑
mocníkem tam, kde není velká variabilita zboží.
Spolehlivost a životnost
Spolehlivost a dlouholetá životnost, to jsou přednosti balicích
strojů od společnosti EKOBAL. Balicí stroje řady WMS patří
k nejefektivnějším balicím strojům, proto právem vévodí čes‑
kému i zahraničnímu trhu.
Efektivita a servis
Modulární konstrukce WMS umožňuje přizpůsobit stroj aktu‑
álním potřebám zákazníka, i přesto však společnost EKOBAL
vždy reaguje také na jeho individuální potřeby. Každému zá‑
kazníkovi poskytne odbornou konzultaci a najde ta nejefek‑
tivnější a nejekonomičtější řešení v dané situaci. Společnost
EKOBAL má dokonale pokrytou celou Českou republiku,
a proto poskytuje servis strojů ve velmi krátkém čase.

Reference
Prezentace strojů koncovému zákazníkovi probíhá vždy
s plnou informační a technologickou podporou. Společnost
netradičně poskytuje odzkoušení balicího stroje přímo ve vý‑
robě potenciálního zákazníka.
O kvalitě strojů EKOBAL, poskytovaných služeb a úspěšnosti realizovaných obchodních případů vypovídají kladné
reference zákazníků, které získávají díky:








Variabilitě modulárního systému
Prověřené stabilní kvalitě
Výrobě v České republice
Flexibilnímu servisu
Dostupnosti náhradních dílů v České republice
Vlastnímu vývoji a konstrukci
Individuálnímu řešení na míru

Zveme vás na MSV Brno od 9. do 13. října 2017.
Ekobal vystavuje v rámci doprovodného projektu Packaging Live v pavilonu Z, kde společně s partnery předvede špičkové technologie
v praxi.

www.ekobal.cz
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za integraci tzv. kobotů, a dodává: „Jako pro výrobce potravin
je pro nás velmi důležité minimalizovat prostoje, abychom
mohli dodávat čerstvé zboží za konkurenční ceny.“
Zaměstnanci v jednom ze čtyř závodů Atria Scandinavia nyní
pracují bok po boku, bez bezpečnostních zábran se třemi ro‑
botickými rameny od společnosti Universal Robots. Proces ba‑
lení, ukládání na palety a značení je nyní optimalizován díky
využití robotů, které jednotlivým výrobním linkám umožňují při‑
pravit k expedici průměrně 228 položek za hodinu. Výhodou
této formy automatizace je, že roboti pracují samostatně a lze
je jednoduše přenastavit na balení různých typů zboží.
Zrušení několikahodinových prostojů
Pro pracovníky závodu bylo velkým překvapením, že použí‑
vání robotů může být tak snadné. „Všichni jsme v používání ro‑
botů UR naprostými nováčky a udělalo na mě ohromný dojem,
že začít bylo tak snadné. Ovládání je velmi logické a intui‑
tivní,“ potvrzuje Johnny Jansson.
„Koboti“ se podle něho stali přirozenou součástí výroby. Již
zmíněné snadné programování a ovládání ušetřilo společnosti
spoustu času při změně balení například z krevet na olivy.
Dříve trval přechod na jiný produkt šest hodin, přičemž noví
roboti to zvládají za pouhých 20 minut.

Můžeme přecházet mezi dílnou a výrobní linkou a ladit apli‑
kace při jejich vytváření. Například jsme vyvinuli malé kolo,
které ohýbá hrany lepenkových krabic, do kterých balíme
potravinářské zboží. Toto řešení by pravděpodobně nebylo
možné realizovat, pokud bychom seděli u počítače a pláno‑
vali robotické aplikace,“ upozorňuje Johnny Jansson.

DOBA NÁVRATNOSTI
INVESTICE DO ROBOTŮ JE
POUHÝ JEDEN ROK.
Montáž prvních robotů značky Universal Robots trvala dva mě‑
síce. Montáž dalších robotů bude ještě rychlejší: „Teď, když už
jsme se s roboty seznámili, víme, jak je jednoduše integrovat.
Uvedení dalších robotů do provozu by nemělo trvat déle než
dva týdny,“ plánuje Johnny Jansson.
Za zmínku také stojí, že nasazením kolaborativních robotů se
výrobci podařilo optimalizovat i využití materiálu v oddělení
balení. Od nasazení prvních tří robotů se podařilo snížit množ‑
ství lepenkového odpadu o 25 %. 

PRO PRACOVNÍKY ZÁVODU
BYLO VELKÝM PŘEKVAPENÍM,
ŽE POUŽÍVÁNÍ ROBOTŮ MŮŽE
BÝT TAK SNADNÉ.

Johnny Jansson byl původně vyškolen jako elektrikář. V dílně
společnosti Atria Scandinavia spolu s kolegy navrhl a vytvořil
aplikace pro nový automatizovaný proces balení.

Problémy se řešily přímo v dílně
Johnny Jansson byl původně vyškolen jako elektrikář. V dílně
společnosti Atria Scandinavia spolu s kolegy navrhl a vytvořil
aplikace pro nový automatizovaný proces balení. Průběžně
zde řešili drobné problémy: „To, že můžeme tvořit řešení pro
naši výrobu na místě, nám zjednodušuje nasazení robotů.
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„To, že můžeme tvořit řešení pro naši výrobu na místě,
nám zjednodušuje nasazení robotů,“ říká Johnny Jansson,
technický ředitel ve společnosti Atria Scandinavia (vlevo).

KOLABORATIVNÍ ROBOTI
V AKCI NA VIDEU

VÝZKUM

Top téma okurkové
sezony je dvojí
kvalita potravin
ODBORNÁ KOMISE Z VŠCHT V PRAZE VYBRALA CELKEM JEDNADVACET VÝROBKŮ PRODÁVANÝCH
V RŮZNÝCH ZEMÍCH POD STEJNOU ZNAČKOU. TESTY ODHALILY, ŽE Z NICH BYLO TŘINÁCT
ODLIŠNÝCH, PĚT MÍRNĚ ODLIŠNÝCH A TŘI BYLY STEJNÉ. OBDOBNÉ PRŮZKUMY PŘITOM PROBĚHLY
I V DALŠÍCH STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍCH SE STEJNÝMI VÝSLEDKY.
Adriana Weberová

T

aké průzkumy Potravinářské komory ČR říkají, že
v Německu a Rakousku lze pořídit za stejnou cenu kva‑
litnější výrobky než u nás. „Nedivím se těm občanům,
kteří mají možnost nakupovat v zahraničí, že to tak dělají,“
říká Miroslav Koberna z Potravinářské komory.
Značky slouží k lepší orientaci
Letní diskuse kolem dvojí kvality potravin odstartoval již
zmíněný výzkum VŠCHT. Koordinátor projektu Jan Pivoňka
z Ústavu konzervace potravin v pořadu 90' ČT24 uvedl, že
firmy mohou prodávat různou kvalitu výrobků, ale je nefér,
když se navenek tváří, že jsou stejné. Upozorňuje, že značky

často slouží spotřebiteli k tomu, aby se snáze zorientoval, pro‑
tože detailní informace na obalech mohou být složité.
Na konci července proto ministr zemědělství na zasedání rady
pro zemědělství v Bruselu Evropské komisi vzkázal: „Výsledky
našeho průzkumu jasně prokázaly, že některé produkty, které
jsou na první pohled stejné, se ve složení zásadně liší. Tím
dochází k diskriminaci části spotřebitelů – není možné, aby
zákazník v jedné zemi dostal ve stejném obalu horší zboží
než jinde. Komisi jsem proto vyzval, aby situaci neodkladně
řešila,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Zákazník
má podle něho právo na to, aby od stejného výrobce a ve
55
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stejném obalu našel stejnou potravinu. Komise přislíbila, že se
touto problematikou bude i nadále zabývat a ministry bude
informovat o svých zjištěních. Podle současných unijních před‑
pisů smějí výrobci změnit ingredience svých produktů určených
pro určité členské státy, pokud je jasně označí na obalu. Pro
Českou republiku a další podobně postižené země z bývalého
východního bloku by situaci mohla podle Mariana Jurečky
vyřešit změna unijní legislativy, která by zakázala uvádět na
trh výrobky pod stejnou obchodní značkou nebo ve stejném
obalu s rozdílnou kvalitou či hmotností. Předseda Evropské
komise Jean-Claude Juncker na schůzce se slovenským pre‑
miérem Robertem Ficem připustil, že problém dvojí kvality ne‑
považuje za nevýznamný, a slíbil věnovat této otázce „plnou
pozornost“. Novou legislativu, která by měla dvojí kvalitě po‑
travin zabránit, však v tuto chvíli nepředpokládá.

Slovenská republika, si zaslouží mít vysokou kvalitu, a začali
mu ji dodávat pod tou značkou, pod kterou dodávají nyní
nízkou kvalitu,“ uvedla na iDnes. cz. Eurokomisařka také zmí‑
nila, že jde o neférové obchodní praktiky, jestliže pod stejnou
značkou je na trhu zboží rozdílné kvality. V médiích proto slí‑
bila jednání s jednotlivými výrobci a prodejci. Upozornila zá‑
roveň, že Evropská komise nemá pravomoc zahájit řízení proti
neférovým obchodním praktikám. Problematikou by se měly
zabývat inspekce v jednotlivých státech.
Co na to výrobci?
Výrobci kávy argumentují, že receptury se odvíjejí od místních
spotřebitelských preferencí a odlišných kultur pití kávy. Podle
zástupce Tulip Food Company jde v případě odlišného složení
Luncheon meatu o zcela jiné výrobky v „podobném balení“.
Výrobce prášků Henkel se řídí pracími návyky regionů. Češi
jsou údajně zvyklí prát při vyšších teplotách, a proto jim stačí
nižší množství aktivních látek.
Ke studii má určité výhrady ředitel pro korporátní záležitosti
firmy Nestlé Česko Vratislav Janda. „Pouze 21 výrobků, které
reprezentují asi 12 tisíc výrobků na středoevropském trhu, není
reprezentativní vzorek,“ řekl Radiožurnálu.

O dvojí kvalitě potravin již
delší dobu diskutují i v rámci
visegrádské čtyřky země,
které v červenci 2016 zaslaly
evropským institucím společné
prohlášení k dvojí kvalitě.

UKÁZKY ŠIZENÝCH
POTRAVIN A DROGERIE
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Možná by stačila změna
našich právních předpisů
Objevují se i názory, že by stačilo upravit naše právní před‑
pisy týkající se kvality jídla podobně, jak to má například
Rakousko. Také Maďarsko se rozhodlo řešit dvojí kvalitu
úpravou zákona o potravinách. Novela by nutila výrobce
a distributory potravin, aby označili produkty, které jsou
v Maďarsku prodávány s odlišným složením než v zahra‑
ničí, přestože mají stejný název a obal. Vysoké standardy
na ochranu spotřebitele by měly využívat obchodní inspekce
v zemích, ve kterých se problém vyskytne.
Podle eurokomisařky pro spravedlnost a ochranu spotřebitelů
Věry Jourové by měl být vyvíjen tlak na výrobce a prodejce.
„Pro mě by byl vynikající výsledek, kdyby výrobci a prodejci
dvojí kvality uznali, že i spotřebitel v zemích, jako je například
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Dvojí kvalitou potravin se dlouhodobě zabývá
také časopis dTest, který zkoumá nejen složení,
ale také chutě výrobků. Kromě potvrzení dvojí
kvality došel k dalším zajímavým závěrům.
Některé výrobky s menším podílem masa prodávané v České republice byly pro hodnotitele
chutnější. Tuzemská majonéza Clever obsahovala dokonce více tuku a vaječných žloutků než
rakouská. 

V testu se objevily i dva výrobky Nestlé zakoupené v různých
zemích, které se také lišily. U jednoho ze dvou výrobků, ka‑
kaového prášku Nesquik, Vratislav Janda vysvětluje, že se
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pohyb zboží, trh a ve finále na to doplatí konzument. „Jestli je
všechno stejné, unifikované po celé EU, tak to mi snižuje chu‑
ťové varianty, které v současné době na trhu jsou,“ uzavírá.

vyrábí na několika místech – pro Českou republiku v maďar‑
ském závodě a pro Německo v německém. „Vitamin D je
v Německu zakázáno přidávat, zatímco v ostatních zemích
to tak není, takže vitaminový mix je jiný než v zemích střední
a západní Evropy.“ Proč ale skutečnost, že se jedná o různé
výrobky, neuvádí firma na obalu? „Bezpochyby to zvyšuje ná‑
klady, když pro každou zemi musíte dělat jiný obal,“ vysvět‑
luje. Dalším důvodem je podle něho i to, že v této chvíli to nic
nenařizuje. Svou roli také hraje legislativa v jednotlivých ze‑
mích, která někdy dovoluje, někdy zakazuje na výrobky něco
uvádět. „Potravinový trh není jednotně upravený,“ dodává.

S tím by se dalo souhlasit, ale jak si pak vysvětlit, že například
jeden čokoládový dezert obsahoval v Bulharsku, v zemi, která
se také pustila do podobných srovnávacích výzkumů, méně
mléka a kakaa než v Německu, třebaže na chuti se to poznat
nedalo? Podobně nealkoholické nápoje z bulharských super‑
marketů obsahovaly umělá sladidla, zatímco tytéž z Rakouska
byly slazeny cukrem.

Regulace omezí lokální
chuťové preference
Jak by se společnost Nestlé stavěla k evropské legislativě,
která by vyžadovala princip „stejný název – stejný obal –
stejný výrobek“ po celé Evropské unii? „Nestlé by se to asi
líbilo, protože vám to sníží komplexitu výroby – výrobek vyrá‑
běný v jedné továrně může být prodáván v celé unii, je to jed‑
nodušší.“ Vratislav Janda ale zastává názor, že takové regulace
vždy omezují lokální chuťové preference, výběr spotřebitele,

Zakopaný pes je v kupní síle
Podle Aleše Chmelaře, státního tajemníka pro evropské zále‑
žitosti, je zakopaný pes v kupní síle. „Je to zkrátka proto, že
my jsme dnes, 13 let po vstupu do Evropské unie, státy, které
mají nižší mzdovou hladinu. Je tedy normální, že pokud na‑
bízím na trhu nějaký produkt, snažím se ten kvalitnější prodat
tam, kde je větší kupní síla. Je to důsledek toho, že se nám
za třináct let nepodařilo snížit mzdový rozdíl mezi námi a pů‑
vodními členskými státy,“ řekl Radiožurnálu. 
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Stroje & zařízení

Univerzální, produktivní
a přitom úsporný.
Easymatrix 106 C/CS.
Výsekový automat Easymatrix
106 C/CS je mimořádně
univerzální stroj, který
pokryje veškeré Vaše potřeby:
od výroby obalů i v malých
sériích až po dokončovací
operace tiskovin.
Servisní zázemí renomovaného
výrobce, spolehlivá konstrukce,
krátké přípravné časy,
jednoduché ovládání a příznivá
cena z něj dělají ideálního
pomocníka i do Vaší tiskárny.

Heidelberg Praha spol. s r.o.
Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5
T: 225 993 111, E: info.cz@heidelberg.com
www.heidelberg.com/cz
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LINDE MH spojil teorii s praxí
Česká pobočka společnosti LINDE MATERIAL HANDLING (Linde MH), výrobce manipulační techniky
a poskytovatel logistických řešení, uspořádala 20. a 22. června Dny pro bezpečnost a efektivitu. Akce zaměřená
na novinky a trendy v oblasti efektivního skladování a bezpečného provozu ve skladech se konala v Brně
a v Praze a oproti minulým ročníkům doznala výrazného rozšíření. Dnů pro bezpečnost a efektivitu se zúčastnilo
téměř 150 návštěvníků.
Adriana Weberová

Přímo na místě návštěvníci viděli, jak
funguje bezpečnostní systém Linde Safety
Pilot, který dokáže řidiče včas varovat
před přetížením vozíku.

P

rogram byl tematicky rozdělen do čtyř sekcí s řadou před‑
nášek a s praktickými ukázkami. Představeny byly nej‑
modernější bezpečnostní technologie a jejich fungování
přímo na místě. Návštěvníci mohli také vyslechnout informace
týkající se různých typů pohonu vozíků a srovnání jednotlivých
technologií.
Nechyběla European Safety Roadshow, v rámci níž byla
představena celá řada unikátních bezpečnostních prvků, které
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zamezují nehodám manipulační techniky. Jedním z nich byl
například systém Linde BlueSpot. Jde o výstražné modré,
případně červené světlo, které je upevněno na ochranném
rámu vozíku a varuje chodce a ostatní řidiče před blížícím
se vozíkem. Druhou variantou tohoto systému je výrazné va‑
rovné světlo na podlaze ve tvaru směrové šipky, která navíc
indikuje směr jeho jízdy. 

REPORTÁŽ

Vůbec poprvé v České republice byla v rámci Dnů pro bezpečnost
a efektivitu představena unikátní metodika Linde Safety Scan. Jedná
se o speciální konzultantskou službu, kdy zkušení odborníci z Linde MH
přímo v provozech s manipulační technikou vyhledávají a mapují
potenciální bezpečnostní rizika. Následně vypracují analýzu
a doporučí provozovateli technická řešení pro odstranění rizik
a zvýšení bezpečnosti a současně pomáhají s jejich implementací.

„Dny pro bezpečnost a efektivitu jsou
skvělou příležitostí pro setkání
s našimi zákazníky na méně formální
půdě, kdy jim mimo jiné prezentujeme
nejmodernější technologie z oblasti
interní logistiky, které učiní jejich
provozy bezpečnějšími.“
MARTIN PETŘÍK
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ MARKETINGU
LINDE MH

Dalším bezpečnostním prvkem, který účastníci
viděli na vlastní oči a mohli si ho i sami
vyzkoušet, byl Dynamic Mast Control. Tento
asistenční systém automaticky kompenzuje
a minimalizuje výkyvy zvedacího sloupu vozíku
prostřednictvím přesných protipohybů celého
sloupu. Odvážní zájemci si mohli účinnost
Dynamic Mast Control vyzkoušet na vlastní kůži.
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Nová linka ZDVOJNÁSOBÍ
výrobní kapacitu
Česká pobočka PEPSICO spustila v pražském závodě moderní výrobní linku na nealkoholické nápoje stáčené
do PET lahví za 150 milionů korun. Jedná se o největší investici výrobce za posledních 10 let. Reaguje tím na
zvýšenou poptávku po sycených nealkoholických nápojích na domácím i zahraničních trzích.
Adriana Weberová

Automatická linka od německé společnosti
Krones AG patří k nejmodernějším zařízením
tohoto druhu v České republice. Jedná se
o ucelené řešení výroby od vyfukování pre‑
forem až po paletizaci. Roční kapacita činí
150 milionů litrů, přibližně dvojnásobek oproti
předchozí technologii. Původní výrobní linka
byla schopna produkovat 10 000 lahví za hodinu, nová až 24 000. Stáčejí se zde například
značky Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain Dew
nebo Evervess. 
Vedení společnosti v čele s generálním ředitelem Josefem Neumannem si
od posílení své výroby slibuje další růst na tuzemském trhu nealkoholických
nápojů. Vyšší výrobní kapacita navíc přinese firmě posílení i v exportu.
Závod PepsiCo pracuje pro slovenský, maďarský a částečně i polský
a německý trh. Přitom po zprovoznění linky má v plánu zvýšit export o více
než 10 % oproti loňskému roku.
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PŘESTAVBA NA
ODLIŠNÝ FORMÁT
BALENÍ NEBO TYP
NÁPOJE ZABERE
PŘIBLIŽNĚ DVACET
MINUT.

Instalace linky trvala několik měsíců. Její zkušební
provoz kolem tří týdnů. Linku je možné využít pro
všechny současné PET obaly od 0,5 l po 2,5 l.

Nová linka má řadu výhod. Celkově spotřeba elektrické energie
klesne zejména díky vylepšené rekuperaci tlakového vzduchu
přibližně o čtvrtinu oproti původnímu řešení. Hmotnost některých
lahví bude možno snížit o 6 až 11 %. Ztráty na CO2 se sníží
o 5 %, což eliminuje produkci skleníkových plynů ročně přibližně
o 113 tun. S novou linkou navíc přicházejí i změny v organizaci
výroby. Technologická část bude pracovat ve čtyřsměnném provozu.
Plánem je do konce roku přijmout 40 pracovníků.
PI

LINDE ŘEŠENÍ
Kompletní vybavení
nejen pro vaše e-shopy

Manipulační technika s nízkými provozními náklady
a vysokou efektivitou procesů
Vysokozdvižné vozíky s čelistmi pro bílé zboží
VNA vozíky pro podstatné navýšení kapacity skladování
Retraky
Vozíky pro rychlé vychystávání z vyšších pater
Vozíky CiTi Truck s nízkou hmotností usnadňující pohyb na galeriích

Regálové systémy
Systémy vícepodlažního skladování – plošiny, galerie, vychystávací věže
Konzolové regály pro uložení rozměrných produktů

Automatizace
Dopravníkové technologie
Konsolidační zóny
Sortery
Výtahy pro zboží

Technická podpora
Optimalizační logistické studie, návrhy skladového řešení
Poradenství v oblasti BOZP-PO
Revizní činnosti
Školení obsluhy

Linde Material Handling Česká republika s.r.o., Polygracká 622/2, 108 00 Praha 10, tel.: 271 078 114, reseni@linde-mh.cz, www.linde-mh.cz
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DEUFOL otevřel závod
nové generace
Výrobce průmyslového balení, společnost DEUFOL, slavnostně otevřel v průmyslové zóně Dolní Dvory v Chebu
novou moderní výrobní halu. Projekt využívá všech klíčových prvků konceptu Průmysl 4.0. Nechybí vysoká
míra automatizace, digitalizace a pokročilé počítačové technologie. Výroba nových průmyslových obalů je zde
zaměřena na rostoucí poptávku po účinných standardizovaných obalových materiálech v oblasti sekvenčních
dodacích lhůt. S plným provozem se počítá do konce roku 2017.
Adriana Weberová

Na slavnostním zahájení
nechyběl spolumajitel firmy
Dennis Hübner.

HISTORIE VÝROBNÍHO ZÁVODU
Koncern Deufol se sídlem v Hofheimu (Wallau)
nedaleko Frankfurtu nad Mohanem má v současnosti 93 poboček v jedenácti zemích světa
a zaměstnává přes 3000 lidí. V roce 2016
dosáhl roční obrat skupiny 341 milionů eur
(přibližně 9,2 mld. Kč). V České republice provozuje Deufol v současnosti sedm poboček. 
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Kromě zástupců vedení společnosti se události zúčastnili
hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová
a starosta Chebu Antonín Jalovec (na snímku).

REPORTÁŽ

Nový výrobní závod je klíčovým strategickým projektem při
naplňování nové strategie společnosti. Inovativní a efektiv‑
ní výrobní proces umožňuje zpracovat časově kritické
objednávky a současně dosáhnout maximální a konzistentní
kvality produkce.

ZHLÉDNĚTE VIDEO
ZE SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ
V jednom z nejmodernějších dřevozpracujících závodů
v České republice najde uplatnění přes 100 zaměstnanců,
z nichž většina nechyběla na červnovém slavnostním
zahájení provozu.

O NOVÉM VÝROBNÍM ZÁVODĚ
JSME HOVOŘILI S VÝKONNÝM
ŘEDITELEM SPOLEČNOSTI
MARTINEM GALLO – VÍCE NA

Demonstrována byla i finální fáze výroby
standardizované bedny.

Účastníci mohli na vlastní oči vidět ukázku výroby standardizovaného průmyslového
balení určeného pro přepravu v námořních kontejnerech.
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Jak vzniká displej pro značku
Non-stop dogwear?
Společnost DS SMITH PACKAGING uspořádala v červnu v PackRight Centru v Boleticích jeden ze svých
interaktivních workshopů se zákazníkem. Cílem setkání bylo zhodnocení dosavadního průběhu výroby displeje na
produkty značky Non-stop dogwear, jejímž distributorem je společnost Outdoor Target, a vytvoření konkrétnějšího
návrhu na stojan. Na programu byla také prohlídka závodu v Boleticích nad Labem.
Adriana Weberová

Společnost DS Smith Packaging se kromě vývoje
a výroby displejů zabývá i výrobou obalů z vlnité
lepenky. Pro zákazníka Non-stop dogwear bylo
proto přirozenou volbou spojit vývoj displeje
a obalů pro jejich výrobky a využít tak finanční
a časové synergie při plánování distribuce
a propagace jejich výrobků.

Vše začalo přátelským rozhovorem nad kávou,
kde zadavatel a pracovníci PackRight Centra
neboli centra pro klienty měli možnost pohovořit
si nejen o požadovaném obalu, ale především
o záměrech a cílech, které má splňovat.
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V PackRight Centru se poté
u jednoho stolu sešli se
zákazníkem Šimonem Ciprem
ze společnosti Outdoor Target
za DS Smith Packaging
Gabriela Svobodová (sales
representative), Mikuláš
Jirout (key account manager
display) a Věra Svobodová
(customer support specialist),
která zároveň workshop
moderovala.

REPORTÁŽ

Šimon Cipro představil společnost Outdoor Target a norskou značku Non-stop
dogwear, která se zaměřuje na produkty pro aktivní život se psy, jako jsou
postroje, vodítka a opasky pro psovody, ale také například výživa v podobě
sušeného masa a omega-3 olejů pro psy. Připomenul, že stojan by měl být
umístěn v prodejnách v různých zemích, které mají svá vlastní specifika.
Například v Norsku, kde se reklamní displeje příliš nevyužívají, jde o unikátní
marketingový prostředek.

Gabriela Svobodová účastníky seznámila
se společností DS Smith Packaging
a středisky PackRight Centra, kterých je
v Evropě již 30. „Jde o společný prostor
pro zadavatele, designéry a výrobce,
který nabízí kreativní zázemí pro tvorbu
obalu.“ Poté účastníky seznámila
s návrhem displeje, na kterém dominovala
papírová maketa psa s postrojem.

V průběhu července proběhla
druhá operativní schůzka, na které
byl představen upravený prototyp.
Předání finálního prototypu se
uskutečnilo na začátku srpna.

Následovala živá diskuse o uspořádání produktů, která byla
doprovázena praktickým testováním jejich umístění uvnitř stojanu.
Přizván byl manažer PackRight Centra Miroslav Bárta. Debatovalo
se o tvaru a velikosti displeje, značná pozornost byla věnována
grafickému designu. Ten by měl odrážet norského výrobce psích
postrojů. Proto zvítězila grafika znázorňující norské fjordy.
Podněty z diskuse do protokolu průběžně zaznamenávala
Gabriela Svobodová. Úkolem pro výrobce a designéry bylo
například zešikmit dolní část stojanu, posunout spodní šuplík
o 10 cm a vyrobit tzv. falešná záda. Řešil se počet a velikost
přihrádek na oleje pro psy, ale také způsob zavěšení postrojů.
Z workshopu odešel Šimon Cipro s plánem na prototyp obalu,
jehož návrh v 3D podobě bude moci prezentovat svým
norským kolegům.

O výsledném produktu a jeho zhodnocení vás budeme informovat
v říjnovém vydání magazínu Packaging Herald. 
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GABEN PACKAGING LIVE
– hračky z MSV do nemocnic
Balicí linka na MSV v Brně už patří mezi tradiční program a v každém
roce připravujeme něco nového. V tom loňském se podařilo přímo
z veletrhu expedovat krásně zabalené hračky dětem do mateřských
škol. Produkt s českou stavebnicí měl takový úspěch, že i v letošním
roce spojili síly výrobci hraček, partneři, organizátoři i PPL a projekt
„balení hraček“ se bude na MSV opakovat. Tentokrát poputují stavebnice z pavilonu Z přímo do dětských oddělení nemocnic.
Mezinárodní strojírenský veletrh se koná 9. – 13. října 2017
na brněnském výstavišti a Gaben Packaging Live zde poběží
4 x denně. Návštěvníci shlédnou v přímém přenosu proces
balicí linky od balení, přes značení, manipulaci až po paletizaci
a distribuci. Baleným produktem budou hračky značky SEVA,
které budou doručeny přímo z veletrhu dopravní společností
dětem do dětských oddělení nemocnic. V procesu balicí linky
se tedy objeví personiﬁkace ve značení i balení, dosledovatelnost pomocí RFID technologií, automatizace části procesu
výroby i originální hračky a obaly. Připraveny jsou i soutěže
pro návštěvníky ve skládání stavebnic, ale také losování o ceny
a ochutnávka pečiva Breadway v projektové kavárně.

GABEN, spol. s r.o.
Na letošním strojírenském veletrhu představí ﬁrma GABEN v rámci
projektu GABEN Packaging Live 2016 průmyslové dotykové terminály
GBTouch s infračervenou dotykovou plochou o velikostech uhlopříček
24“ a 42“. Tyto terminály nacházejí využití zejména při odvádění výroby
na výrobních a balicích linkách, kde je potřeba obsluze například zobrazit výrobní dokumentaci, balicí předpisy, informace o nápravě chyb,
návody k obsluze, instruktážní videa či jiné dokumenty. Dále představí
snímače čárových kódů a mobilní terminály od předního renomovaného
japonského výrobce mobilních systémů sběru dat a vynálezce QR kódu
Denso. K vidění bude rovněž technologie RFID a aplikátor etiket.
www.gaben.cz
Klimasoft s.r.o.
Spoločnosť vznikla v marci 1997, spojením subjektov so skúsenosťami v oblasti riadiacich systémov, vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, merania, regulácie, servisu a prevádzkovania budov.
Za krátku dobu existencie si vybudovala meno medzi užívateľmi a spoločnosťami na Slovensku pôsobiacimi v oblasti technických zariadení
budov a automatizácie priemyslu – robotizácie. Spoločnosť poskytuje
Know-How, návrhy riešení, projekciu, dodávky materiálu, realizáciu,
uvádzanie do prevádzky, servis a prevádzkovanie riadiacich systémov
v oblasti TZB. Hlavným zameraním pre priemyselnú automatizáciu sú
robotizované pracoviská a linky, ktoré majú uplatnenie v širokom spektre
výroby - automatizácie technologických procesov. Hlavnými segmentami pôsobnosti je automotive a potravinárstvo s robotickými aplikáciami “pick and place”, 3D bin picking, montáž, kontrola kvality a paletizácia s desiatkami úspešných inštalácií.
www.klimasoft.com
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.
Hlavní činností ﬁrmy je prodej popisovacích zařízení francouzské ﬁrmy
Markem-Imaje. Mezi nejprodávanější sortiment patří ink-jetové tiskárny,
vidět můžete také tiskárny laserové, termotransferové nebo tiskárny pracující na principu horkého vzduchu. Díky výrobkům renomované značky,
které procházejí neustálou inovací, může ﬁrma ONDRÁŠEK INK-JET
SYSTEM, s.r.o. nabídnout zákazníkům vždy něco navíc. Servis, podporu
a zejména nízké náklady na údržbu. V rámci projektu Packaging Live, se
postará o veškerý potisk baleného zboží čárovými kódy, šarží výroby, logy
partnerů, názvem adresáta a dalšími proměnnými parametry.
www.ondrasek.cz

Generálním partnerem je společnost GABEN, spol. s r.o. Partnery projektu jsou: Klimasoft s.r.o., ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o., TECHNOLOGY s.r.o., FANUC Czech s.r.o.,
EKOBAL, spol. s r.o., ZDVIH servis s.r.o., BENEŠ a LÁT a. s.,
dodavatelem primárních krabic je Tiskárna Didot, spol. s r.o.,
dodavatelem kartónových krabic je společnost THIMM Packaging a dopravní společnost, která hračky doveze dětem je
ﬁrma PPL CZ s.r.o., projektovou kavárnu i letos zaštítí BREADWAY STORES, s.r.o. Linky se zúčastní také Francouzsko –
česká obchodní komora, jejímiž členy je ﬁrma EQUICom, s.r.o.,
která linku organizuje.

TECHNOLOGY s.r.o.
Společnost TECHNOLOGY s.r.o. jako tradiční partner Packaging Live
si pro letošní ročník připravila inovovaný balící stroj PRATIKA 56 CS se
smrštitelným tunelem pro balení výrobků do polyoleﬁnické folie. Tento
moderní, plně automatický balící stroj pracuje s výkonem až 2400 ks/
hod., s kombinovaným elektro-pneumatickým pohonem. PLC řízení
Schneider Electric s ovládáním v 8 jazycích (vč. češtiny), s elektronickým
rozhraním pro připojení dalších periférií (ovládání dopravníků, aplikátory
etiket, apod.), s možností uložení parametrů výrobku a balení do 256
programů, které lze také pojmenovat. Vše je ovládáno graﬁckým dotykovým panelem (touch-screen) s rozhraním pro připojení USB. Tunel
vybavený výstupním válečkovým dopravníkem je určený ke smrštění
fólie kolem zasáčkovaných výrobků, je vybaven řízeným systémem rozvodu horkého vzduchu k optimalizaci vzhledu zabalení, elektronickým
regulátorem teploty a vynikající tepelnou izolací. Kompletní sestava
balícího stroje PRATIKA 56 CS a TUNEL 50 je ideálním řešení pro perfektní a výkonné balení široké škály výrobků. Posledním strojem společnosti TECHNOLOGY s.r.o. v lince bude lepička kartonů s centrovacím
dopravníkem GEM 470 F.
www.technology.cz
FANUC Czech s.r.o.
Společnost FANUC Czech s. r. o., byla založena 16. září 2004 jako
pobočka FANUC Europe pro střední a východní Evropu. Jejím cílem je
dodávat výkonné a spolehlivé produkty pro průmyslovou automatizaci
a software tradiční japonské značky FANUC, největšího výrobce průmyslové automatizace a robotů na světě. FANUC Czech s. r. o., se sídlem
v Praze, nabízí průmyslové roboty, CNC řídicí systémy a CNC stroje
jako součást automatizace pro výrobu v České republice a na Slovensku. V dnešním konkurenčním prostředí pomáhají produkty FANUC
zlepšovat ﬂexibilitu výrobních procesů a umožňují zákazníkům reagovat
na změny a požadavky dynamického trhu. Kromě dodávek produktů
pořádá společnost četná školení a poskytuje servisní a technickou podporu. Na letošním MSV v rámci sekce Packaging live budou představeny
následující produkty – průmyslový robot M-20iB/35M (manipulační robot
s dosahem 1813 mm a užitečným zatížením 35 kg vhodný pro všechny
manipulační aplikace se středním užitečným zatížením v široké pracovní
obálce) a průmyslový robot vhodný pro čistá prostředí a do potravinářství M-20iB/25C (manipulační robot s dosahem 1853 mm a užitečným
zatížením 25 kg vhodný).
www.fanuc.cz

Ekobal, spol. s r.o.
Společnost Ekobal bude na letošním Strojírenském veletrhu prezentovat
stroj ROTOMATIC LOGO. Tato technologie je určena pro aplikaci potištěné průtažné fólie na paletu, čímž vzniká nový prostor a to nejen pro marketingovou realizaci. Již Henry Ford svým výrokem „Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu.“ inspiroval jistě mnoho lidí
k úvahám o investicích právě do reklamy. Bohužel doposud jsme neměli
adekvátní možnost využívat oblast reklamy ve spojení s akceptovatelnými
náklady na paletizační balení. Tento ovinovací stroj opravdu otvírá novou
dimenzi ﬁnálního balení palet a bude pro mnoho společností nepostradatelným pomocníkem. Především je určen pro provozy, které chápou, že
obal je nejlevnější propagací výrobku a společnosti.
www.ekobal.cz
ZDVIH servis s.r.o.
Společnost ZDVIH servis s.r.o. je mladá společnost s bohatými zkušenostmi - její zakladatel, Ing. Jan Paták, pracuje v oboru přes 20 let.
Za dobu své existence realizovala zakázky pro významné společnosti
jako: Benteler, Continental, EFAFLEX, GE Aviation, Ball Aerocan a další.
Na MSV 2016 bude prezentovat hlavně pákové plošiny. Hlavní výhoda
těchto plošin je, že dokáží paletu nebo gitterbox zdvihnout a naklonit
tak, aby operátor měl vždy pro něj příjemnou pracovní pozici. To výrazně
snižuje zátěž pracovníků, což ve výsledku zvyšuje produktivitu a snižuje
procento pracovních úrazů vlivem přetížení hlavně zádových partií. Tyto
plošiny byly vyvinuty ve spolupráci s nejvýznamnějším celosvětovým
výrobcem automobilů a jsou celosvětově patentovány. Další velmi zajímavou a žádanou vlastností je schopnost zapojení plošin do konceptu
tzv. “výroba bez vysokozdvižných vozíků - lift truck-free environment”.
V tomto konceptu se standardní manipulační technika, jako paleťáky
a VZV, které způsobují množství úrazů a nechtěných vad zboží vlivem
srážek, nahrazuje zásobovacími vlaky a právě pákovými plošinami, které
jsou schopné “vagony” vlaku zdvihnout přímo za podvozek.
www.zdvihservis.cz
BENEŠ a LÁT a. s.
Značka VISTA v sobě ukrývá ohromnou historii a tradici výroby českých
hraček a dětských stavebnic. V roce 1949 byl založen Sdružený komunální podnik města Semily. O 10 let později vznikají Kovozávody Semily.
Po privatizaci v roce 1993 se výrobní závody transformovaly do společnosti VISTA Semily, spol s r.o. V roce 2005 značku VISTA kupuje
ﬁrma BENEŠ a LÁT, s.r.o. Stavebnice SEVA se začala vyrábět v roce
1979 a okamžitě se stala velmi populární, doma jí měl snad každý. Tato
variabilní polytechnická stavebnice umožňuje sestavit téměř vše, co Vás
napadne. Stavebnice Blok baví děti téměř čtvrt stolení. Se stavebnicí si
díky jednoduchému systému skládání a velikosti dílků můžou hrát děti
již od 1 roku. Vše je vyrobeno z příjemného a odolného materiálu, který
splňuje požadavky bezpečnosti a nezávadnosti podle normy EN71. Obě
tyto stavebnice získaly několikrát ocenění Správná hračka – vybráno
odborníky.
www.vista.cz

peme jej jako komplexní řešení, které našim zákazníkům pomáhá odlišit
se od konkurence a individualizovat se.“
www.thimm.cz
PPL CZ s.r.o.
Společnost PPL CZ je součástí divize DHL Parcel Europe. PPL CZ se
specializuje na vnitrostátní přepravu pro ﬁrmy a podnikatele, kde je jedničkou na trhu a mezinárodní balíkovou přepravu v rámci skupiny Deutsche Post DHL Group. Od roku 2011 rozšířila své služby o vnitrostátní
přepravu palet dvěma produkty Firemní a Soukromá paleta pod značkou PPL Sprint. PPL CZ zaměstnává 800 pracovníků a 1400 řidičů, kteří
doručí více než 25 milionů zásilek ročně. Disponuje 24 depy a největší
sítí výdejních a podacích míst PPL ParcelShop, kterých je téměř 1400
po celé České republice.
www.ppl.cz
BREADWAY STORES, s.r.o.
Prodejny Breadway® Stores bakery and coff ee představují chleby
Breadway® v nejlepší možné kvalitě a co nejširším výběru – na pultech
a v nabídce naleznete až 40 druhů prvotřídního pečiva, zároveň mají
vlastní produktovou řadu výrobků – másla, marmelády, paštiky nebo
polévky. Z pečiva vyrábí originální sandwiche a tapasy, pečou vlastní
dezerty. U všech výrobků se snaží o jediné – připravovat je s láskou, jako
by vařili sami pro sebe, a nepřidávat nic, co by si do jídla sami nepřidali.
www.breadwaystores.com
EQUICom, s. r.o.
Společnost EQUICom s.r.o. je marketingová, komunikační a PR agentura, která svým zákazníkům zajišťuje mediální komunikaci, organizaci společenských akcí a další marketingové služby. Specializuje se
na cross marketingové projekty se zapojením více partnerů a velkou
efektivitou vynaložených nákladů.
www.equicom.cz
Francouzsko-česká obchodní komora
Francouzsko-česká obchodní komora, založena v březnu 1996, je platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň podporovatelem myšlenky jednotné
Evropy. Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a širokou
paletu služeb českým a francouzským ﬁrmám, které chtějí začít podnikat na novém trhu. Služeb obchodního oddělení na podporu podnikání
využije každoročně více než 70 ﬁrem.
www.ccft-fcok.cz/cz

Tiskárna Didot, spol. s r.o.
Tiskárna Didot je již více než 20 let spolehlivým dodavatelem obalů
z hladkých i vlnitých lepenek. Poskytuje zákazníkům komplexní služby
od poradenství optimalizace balení, přes vlastní konstrukční řešení
a vzorkování obalů, výrobu testovacích sérií až po následnou výrobu
a logistiku dodávek obalů. Tiskárna Didot se zaměřuje na kvalitní potištěné obaly s povrchovým zušlechtěním. Na linku dodává primární balení
– krabice včetně potisku.
www.tiskarna-didot.cz
THIMM Packaging
Skupina THIMM, jíž je THIMM Packaging součástí, je vedoucím poskytovatelem obalových řešení a distribuce zboží. Portfolio zahrnuje přepravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, hodnotné prodejní stojany (displeje), obalové systémy z různých materiálových kombinací a tiskové
produkty pro další průmyslové zpracování. Spektrum nabídky doplňuje
široká paleta služeb týkající se obalového segmentu v rámci dodavatelského řetězce. K okruhu zákazníků patří známé koncerny vyrábějící
značkové zboží napříč všemi obory. Rodinný podnik zaměstnává více
než 3 000 zaměstnanců v 19 závodech v Německu, Česku, Rumunsku,
Polsku, Francii a Mexiku a dosahuje ročního obratu téměř 570 milionů
eur. Martin Hejl, jednatel THIMM Packaging ve Všetatech: „Pro THIMM
Packaging je obal z vlnité lepenky více než jen pouhým výrobkem. Chá-

Mediální partneři

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

Chutné mošty v BIB
i POUCH-UP OBALECH
Známý producent lepenkových obalů, společnost SMURFIT KAPPA, pořádal další ročník semináře
BIB SCIENCE. Zatímco 13. června byla akce v Brně určena především výrobcům vína, ve čtvrtek 15. června
se seminář konaný v Senohrabech týkal stále oblíbenějšího produktu z nápojového sortimentu – ovocných moštů.
Akce byla vedena kvalifikovanými odborníky: Patrickem Shea, vedoucím vědeckým pracovníkem pro Vitop,
a Patrickem Vuchotem, vědeckým ředitelem Smurfit Kappa Bag-in-Box.
Jana Žižková

S

eminář byl určen především pro producenty nápojů, kteří
vyrobené mošty stáčejí (nebo plánují plnit) do moder‑
ních typů obalů v podobě bag-in-box (BIB) či pouch-up.
Na rozdíl od kombinovaného BIB, kde flexibilní obal v po‑
době vaku s ventilem je uvnitř nosné krabice z vlnité lepenky,
pouch-up je v podstatě velkoobjemovým stojacím sáčkem,
který se od běžných stand-up pouch / doypack liší nejenom
velikostí, ale i implementovaným ventilem, který se běžně po‑
užívá u BIB obalů.
Obaly vznikly ve spolupráci
s výrobcem ovocných šťáv
Společnost Smurfit Kappa rozšířila svou výrobkovou řadu
bag-in-boxů o řadu pouch-up poměrně nedávno. Obaly vznikly
ve spolupráci s výrobcem ovocných šťáv, firmou Pressade,
a jsou i reakcí na stoupající spotřebu ovocných šťáv, moštů
a džusů. Nové řešení splňuje všechny hygienické a techno‑
logické podmínky, které jsou zvláště při aseptickém plnění
moštem či ovocnou šťávou nutností.
Tento typ obalu je lehký, praktický, snadno použitelný a díky
možnosti vyseknutí odnosné rukojeti i velmi snadno manipu‑
lovatelný. Odnosný vak pouch-up je v podstatě variantou
balení bag-in-box, která nepotřebuje lepenkový obal. Jde
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o samostatně stojící vak s integrovanou výpustí. Díky absenci
lepenky může být skladován i ve vlhčím prostředí. V součas‑
nosti se nejčastěji vyrábí o objemu tři litry.
Podobně jako u BIB obalů i u pouch-up obalů používá vý‑
robce ventily vysoké kvality od společnosti Vitop, která byla
spolupořadatelem semináře. V průběhu akce si mohli účastníci
řadu moderních obalů i jednotlivých komponentů prohlédnout.
K atraktivním z hlediska prodejně-propagační funkce patřily
zvláště pouch-up obaly, kde výrazná grafika byla realizována
hlubotiskem. Z hlediska tisku se však nenechaly zahanbit ani
klasické BIB. Kvality potisku na kašírované vlnité lepence zde
bylo docíleno ofsetovým tiskem.
Seminář byl tradičně realizován formou „problém/řešení“.
Obdobně jako v předchozích ročnících měli účastníci příleži‑
tost se dozvědět informace o době skladovatelnosti, kontaktu
s potravinami, vlivu na životní prostředí a osvědčených postu‑
pech, aby se zabránilo případným problémům. K nosné pro‑
blematice semináře patřila především životnost moštu, kterou
kromě vhodně zvoleného obalu ovlivňuje i řada dalších fak‑
torů. Nebyly opomenuty ani možnosti, pomocí kterých lze
trvanlivost produktu prodloužit, což je v souladu se stále více
diskutovanou iniciativou Save food.

Co ovlivňuje trvanlivost moštu?
Na životnost moštu má vliv zejména výběr suroviny, přidání
konzervantů, čistota linky, výběr zpracovatelského procesu,
minimalizace přístupu kyslíku, teplotní optimalizace (zvláště
při skladování), vhodný výběr obalového materiálu, konstrukce
obalu, technologie plnění, eliminace poškození bariérové
fólie apod. V průběhu semináře byly zmíněny i rozdílnosti
ekonomických trhů, které mají dopad na samotné zpraco‑
vání. Například pH významně ovlivňuje tvorbu kvasinek, plísní
a bakterií. Český spotřebitel má oproti americkému raději
mošty chuťově kyselejší, tzn. s nižším pH (v České republice
obvykle méně než 4). Nižší pH podporuje spíše růst kvasinek
a plísní, naopak mnohem méně bakterií.
Metody pro prodloužení trvanlivosti
Vyjmenovány byly i metody, které se používají pro uchování
potraviny, případně prodloužení trvanlivosti. V České repub‑
lice jsou mošty obvykle upravovány pasterizací. Lze však vy‑
užít i další způsoby, které při používání správné výrobní praxe
vedou k eliminaci růstu případných mikroorganismů. Mezi tyto
metody lze zařadit fyzikální technologie (chlazení, mražení,
sušení), sterilizaci, v případě aseptických obalů lze použít
i ošetření gama zářením.
Několikrát byl zmíněn český kulinářský předsudek, že mošt
z čerstvé šťávy musí být zakalený (mít charakteristický rmut),
přitom je to právě jemná filtrace, která dokáže životnost pro‑
dloužit a čirá šťáva nemusí být vůbec chemicky upravovaná.
Kvalitní jemná filtrace dokáže částečně elimi‑
novat i tvorbu plísní, které mohou být někdy odol‑
nější i vůči tepelnému zpracování.
Jak u BIB obalu
změřit vzduchovou kapsu
Při zpracování ovoce, výrobě moštu, jeho plnění
a skladování, ale i dalších operacích hraje vý‑
znamnou roli kyslík, který má na životnost pro‑
duktu negativní dopad. A právě z hlediska
nežádoucí oxidace mohou být BIB i pouch-up
vhodnou volbou, protože díky ventilu je i po za‑
hájení spotřeby oxidace eliminována. Problém
však je, že kritických míst, kde se můžeme během
celého cyklu setkat s působením kyslíku, je mnoho
– nejenom z hlediska samotného obalu, ale celé
výroby. Šťáva by měla mít snížený obsah kyslíku již před
plněním. Toho lze dosáhnout například probubláváním du‑
síkem, na který se kyslík naváže a vyprchá.
V malém množství může kyslík pronikat i samotným mate‑
riálem, tedy fólií, mezi jednotlivými bariérovými vrstvami, ome‑
zeně i ventilem BIB a jeho těsněním. Dalším kritickým místem

jsou svary vaku. Nemluvě o tom, že kyslík je v obalu již při
plnění produktem, který nemůže být kvůli roztažnosti a dalším
faktorům naplněn do objemu 100 %. Při některých typech
zpracování a plnění může další kyslík unikat do obalu ze
samotného moštu. Jinými slovy: producent se mu nemůže vy‑
hnout. Je potřeba však znát hranici, kdy výrazně neohrožuje
námi stanovenou trvanlivost a kdy už ano.
Velký zájem vzbudila demonstrace jednoduchého měření po‑
mocí speciálního měřítka Cone meter. Jak již anglický název
napovídá, měřítkem se měří kužel (správněji vzduchová
kapsa). BIB vak se umístí tak, že ventil je umístěn na straně
dole, prázdný roh směřuje nahoru. Dvouramenné měřítko se
přiloží k protilehlým stěnám vytvořené špičky obalu ve tvaru
kužele a změří se výška nezaplněného objemu, tedy ona vzdu‑
chová kapsa. Oba výzkumníci seznámili posluchače i s dal‑
šími možnými výpočty či odhady podle tabulek. Je žádoucí,
aby se hodnota vzduchové kapsy dostala pod 7 cm.

K ATRAKTIVNÍM Z HLEDISKA
PRODEJNĚ-PROPAGAČNÍ
FUNKCE PATŘILA UKÁZKA
POUCH-UP OBALŮ
POTISKNUTÝCH HLUBOTISKEM.

Odnosný vak pouch-up je variantou balení bag-in-box, která
nepotřebuje lepenkový obal.

Na závěr, protože byl opravdu vidět enormní zájem o toto
rychlé a snadné měření, nabídli organizátoři všem zájemcům
měřítko BIB Cone meter jako dárek. Bez ohledu na speciali‑
zaci zúčastněných si ho vzali všichni. 
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SOUTĚŽ

Obal roku 2017:
OCENĚNÍ ZÍSKALO
31 EXPONÁTŮ
CÍLEM SOUTĚŽE OBAL ROKU JE VYZDVIHNOUT A PROPAGOVAT NEJLEPŠÍ MYŠLENKY, INOVACE
A TECHNOLOGIE V OBLASTI BALENÍ, KTERÉ SE NA TRHU OBJEVUJÍ. DO LETOŠNÍHO ROČNÍKU BYL
PŘIHLÁŠEN REKORDNÍ POČET OBALOVÝCH ŘEŠENÍ, Z NICHŽ ODBORNÁ POROTA VYBRALA
27. ČERVNA V MEETFACTORY 31 NEJLEPŠÍCH. SOUTĚŽ ORGANIZUJE OBALOVÝ INSTITUT SYBA.
Adriana Weberová

V

prostorách pražského mezinárodního centra pro sou‑
časné umění MeetFactory se koncem června sešla je‑
denáctičlenná odborná porota složená z obalových
expertů, která pomocí bodového systému ohodnotila přihlá‑
šené obaly v devíti kategoriích. Porotci posuzovali jednotlivá
řešení z pohledu inovace, ochrany produktu, požadavků uži‑
vatelů, dopadu na životní prostředí, ale také z pohledu legis‑
lativy, marketingu nebo logistiky.
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Vyhlášení Cen předsedkyně
poroty proběhne na PackSummitu
Z 31 oceněných obalů bylo také tradičně nominováno šest
řešení s největším bodovým hodnocením na Cenu předsed‑
kyně poroty: DIGI – 3D tray od Continental Automotive Czech
Republic, BANANA BOX – Obal na nárazníky od THIMM –
THE HIGHPACK GROUP a THIMM Packaging Systems,
Retro balení pro pastelky (Koh-i-noor Polycolor) od společnosti

PR PREZENTACE

Ušetřit náklady? Jak je libo…
Po úspěšné implementaci procesu ShelfSmart (optimalizace obalu s cílem navýšit prodeje) jsme zaznamenali
silnou poptávku po obdobném uceleném řešení i pro B2B zákazníky. „My prodáváme jen hnědou krabici
a spíše nás zajímá, jak ušetřit na přepravě než jak dělat marketing na regále,“ zní často z vašich úst. Proto
jsme pro vás vyvinuli SUPPLYSMART.

S

upplySmart je kombinací unikátních nástrojů, dat a od‑
borných znalostí, které vám umožní optimalizovat roli
obalů ve vašem dodavatelském řetězci. SupplySmart je
systém přinášející primárně úspory v logistice a eliminuje rizika
poškození obalu či produktu. Prostě šetří peníze.
Jak vám může SupplySmart pomoci?
Proces SupplySmart umožňuje identifikovat, vybrat a realizovat
vylepšení obalů za účelem zvýšení efektivity a výkonnosti ve
vašem dodavatelském řetězci, čímž se neustále minimalizuje
riziko ztrát ve vašem podnikání.
Snížení logistických nákladů
SupplySmart dokáže optimalizovat design obalů tak, aby
umožnil lepší stohování na paletách a snížil počet nákladních
vozidel potřebných pro přepravu zboží, což vede k významné
úspoře nákladů na dopravu a k přínosu pro životní prostředí.
Nástroj Pack Expert, který používáme zhruba 1100x denně,
dokáže přesně spočítat nároky konkrétního logistického ře‑
tězce na váš obal.
Nižší náklady na obaly
SupplySmart vám pomůže nalézt optimální specifikaci krabice –
vyvážení výkonu a nákladů. Můžete tak zajistit správnou
úroveň ochrany produktu, tedy snížení rizika škod při sou‑
časném snižování nákladů. S nástrojem Paper To Box pro vás
navrhneme správnou kombinaci papírů a vln pro ideální kom‑
pozici vaší lepenky.

zajistí snížení prostojů a nároků na pracovní sílu. Ať už jde
o efektivnější automatizované skládání, lepení či zavírání
obalů, možnost inteligentnějšího a levnějšího potisku krabic
anebo zjednodušení a zrychlení práce při ruční manipulaci,
my vždy dodáváme obaly, které lépe vyhovují vašemu doda‑
vatelskému řetězci. Smurfit Kappa laboratoř s ISTA certifikací
provedla již přibližně 4000 technických studií, dává vám
tedy záruku kvality a spolehlivosti našich doporučených řešení.
Naprostý klid mysli
SupplySmart vás ujistí o tom, že vždy realizujete informačně
nejlépe opodstatněná rozhodnutí ohledně obalů pro váš do‑
davatelský řetězec – na základě špičkového benchmarkingu
a komplexního posouzení rizik. Pack Expert sleduje více než
50 000 dodavatelských řetězců a porovná s konkurencí
i ten váš.
Překonání provozní složitosti
Díky procesu SupplySmart vidíte dopad obalů na váš dodava‑
telský řetězec. Jakmile provedeme Smart Scan, ihned vidíme,
kde všude je příležitost k optimalizaci nákladů a procesů.
Pohled „zvenčí“ je často nejlepší způsob, jak objevit skryté
možnosti. Náš přístup vám poskytuje akční náhled a řešení
potřebná k dosažení hmatatelných úspor nákladů v souladu
s vašimi obchodními cíli. Nic neriskujete – my jsme experti
v oboru a jsme to my, kdo přináší svým zákazníkům úspory.
www.smurfitkappa.cz

Zefektivnění výroby
SupplySmart vám pomůže designovat vaše obaly tak, aby
byly v naprostém souladu s potřebami vaší výrobní linky, což
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Achilles CZ, Levá? Pravá? Neřeš to! od výrobce Smurfit
Kappa Czech, Ferdinand – dárkový multipack od THIMM –
THE HIGHPACK GROUP a Primo – Obaly na kávu s papie‑
rovým efektom od Chemosvit Folie.
DIGI – 3D tray usnadňuje
vývoj všech typů trayů
Nominované řešení bylo přihlášeno společností Continental
Automotive Czech Republic do kategorie Procesy & Tech‑
nologie. Využívá se pro konstrukci a testování obalů pomocí
technologie 3D tisku, která usnadňuje vývoj všech typů trayů
(thermoforming, vakuové tvarování, vstřikování) přímo v kan‑
celáři obalových specialistů. 3D výtisk plně nahrazuje zku‑
šební formu a lůžko. Tříměsíční vývoj je zkrácen na necelý
jeden měsíc. Po zadání potřebných dat je lůžko dostupné
v řádu několika hodin. Výhodou je okamžitá reakce na změny
v designu dílu, uložení dílu a procesní změny ve výrobě a na
lince. Pro tvorbu modelů se využívá biopolymer PLA, který je
získáván z obnovitelných zdrojů (kukuřice). Výroba probíhá na
technologii BAT, na tiskárnách DeeGreen a DeeRed, vyráběné
českou společností Y soft. foto č. 1

1.

DIGI – 3D tray

2.

BANANA BOX

BANANA BOX je nyní z jednoho kusu
Nový typ obalu na automobilové nárazníky od THIMM – THE
HIGHPACK GROUP, THIMM Packaging Systems zvaný ba‑
nana box je oproti původnímu dvoudílnému řešení z jedno‑
ho kusu. Víko je nově nedílnou součástí kompletu. Více o obalu
na straně 10. foto č. 2

3.

Retro balení pro pastelky (Koh-i-noor Polycolor)

Retro balení pro pastelky
(Koh-i-noor Polycolor)
Dvoudílný komplet s křídlovým otvíráním spodní části pro
celkem 72 pastelek přihlásila a vyrobila společnost Achilles
CZ. K výrobě byl použit speciální grafický papír. Použitými
technologiemi jsou ofset a ražba. Jde o kombinaci strojní vý‑
roby Emmeci, ručního kašírování a slepení při kompletaci
všech částí. Hlavním cílem bylo dosažení retro optického
efektu. foto č. 3

4.

Levá? Pravá? Neřeš to!

5.

Ferdinand – dárkový multipack

Levá? Pravá? Neřeš to!
Zákazník společnosti Smurfit Kappa Czech chtěl v rámci
nového projektu balit šest různých automobilových zámků
a každý ještě v levé a pravé variantě – celkem tedy 12. Více
o obalu na straně 12. foto č. 4
Ferdinand – dárkový multipack
Dárkové balení šesti lahví piva Ferdinand, skleněného půllitru
a různorodých reklamních předmětů vyniká možností vy‑
loupnutí pivních podtácků, a to v rámci velké plochy pro po‑
tisk. Jedná se o zcela unikátní konstrukci, kdy odnosné ucho
obalu je využito z půllitru. Rozbití skleněného integrovaného
72 www.packagingherald.cz

6.

Primo – Obaly na kávu
s papierovým efektom

SOUTĚŽ

ucha brání tvar obalu, díky kterému je zároveň umožněna
snadná stohovatelnost. Po naplnění obalu není třeba jeho le‑
pení, díky čemuž je jeho naplnění a uzavření velmi snadné.
Výrobcem nominovaného obalu je společnost THIMM – THE
HIGHPACK GROUP. foto č. 5
Primo – Obaly na kávu
s papierovým efektom
Novinkou v potravinářském průmyslu jsou flexibilní obaly na
kávu od společnosti Chemosvit Folie. Na první pohled pů‑
sobí fólie jako papír. Materiál je na dotyk drsný a od pa‑
píru k nerozeznání, což je při použití hlubotisku netypické.
Obaly s efektem paper look působí velmi luxusním dojmem
a při správném rozložení lakovaných a nelakovaných ploch
je navozen pocit, že je použit embossing. K dosažení papí‑
rového efektu byl použit speciální dvojkomponentní lak. Při
klasickém gravírovaní hlubotiskových válců je vizuální efekt
srovnatelný, ale na dotyk je obal hladký a materiál ztrácí
„papírový vzhled“. Pro dosažení drsného povrchu byla doba
gravírování čtyřnásobně prodloužena. Rovněž vrstva laku je
na technologii hlubotisku velmi vysoká. foto č. 6

OBAL ROKU 2017: OCENĚNÁ ŘEŠENÍ
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

SOUTĚŽ OBAL ROKU JE
VSTUPNÍ BRANOU DO
SVĚTOVÉ OBALOVÉ
SOUTĚŽE WORLDSTAR
FOR PACKAGING.
Samotné udělení zlaté, stříbrné i bronzové speciální ceny pro
best of the best obalové řešení je nyní v kompetenci nové před‑
sedkyně poroty Jany Žižkové, která tento post převzala od Jany
Lukešové. Předání trofejí a oznámení držitelů tohoto vrcholného obalového ocenění proběhne během Obalového galavečera 5. října 2017. Galavečer je součástí mezinárodní
dvoudenní obalové konference PackSummit 2017, jenž se
uskuteční v konferenčních prostorách Ústavu molekulární
genetiky AV ČR v Praze ve dnech 5. a 6. října 2017. 

PR PREZENTACE

O účast na MSV 2017
je velký zájem,
pořadatelé očekávají
další rekordně
úspěšný ročník
Od 9. DO 13. ŘÍJNA se bude na brněnském výstavišti konat již 59. mezinárodní strojírenský veletrh.
Pořadatelé očekávají 1600 vystavujících firem, polovinu z nich zahraničních, a 80 tisíc návštěvníků.
Partnerskou zemí ročníku bude Indie a hlavní téma, Průmysl 4.0,
ukáže, jak vypadá výroba budoucnosti. Ze zahraničí opět přijede
zhruba polovina vystavovatelů, přičemž největší zájem o účast mají
dodavatelé obráběcích a tvářecích strojů, strojírenských materiálů
či komponentů a technologií pro zpracování plastů.
Nejvíce zahraničních přihlášek letos opět dorazilo z Německa
a zajímavé je, že téměř pětina německých vystavovatelů se MSV
zúčastní poprvé. Velmi početně bude zastoupena Indie, centrální
expozice obsadí téměř celý pavilon A1 a předběžně se očekává
účast 150 indických firem.
Ohlášeny jsou ještě další oficiální expozice, a to z Číny, Slovenska,
Francie, Itálie, Rakouska, Koreje, Thajska a Polska. Oficiální účast
připravuje také Bavorsko a na společném stánku Mitteldeutschland
budou vystavovat tři spolkové země středního Německa: Sasko,
Durynsko a Sasko-Anhaltsko.
Spolu s Mezinárodním strojírenským veletrhem se uskuteční bie‑
nální Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky zaměřený na ma‑
nipulační techniku, skladování, montážní techniku a dopravní
a logistické služby. Návštěvníci si jej prohlédnou v pavilonu A2
a na přilehlých volných plochách. K největším vystavovatelům patří
firmy Interroll CZ, WHR Global CZ, Kasys, Kardex, Bohemia –
SysTech group a další. Nově se představí například litevské
dopravní společnosti Logibaltika a Nege nebo provozovatel že‑
lezniční dopravy na Ukrajině Ukrzaliznytsia – PJSC. Doprovodný
projekt Gaben Packaging Live v pavilonu Z předvede špičkové
technologie v praxi: od robotizace přes značení, balení a identifi‑
kaci až po paletizaci a distribuci.

JAK PROBÍHALO HODNOCENÍ?
ZHLÉDNĚTE VIDEO

www.bvv.cz/msv/
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s kolaborativní rodinou robotů
od Universal Robots
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Podívejte se, co pro vás robot může udělat:
universal-robots.com/cs

Universal Robots A/S,
Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 13 – Stodůlky,
Czech Republic, www.universal-robots.com/cs

