eMAGAZÍN O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU

18. vydání

PŘEPRAVNÍ
OBALY NA
SCÉNĚ

7—8/2018

MAKRO:
I „VELKOOBCHODNÍ“
OBAL PRODÁVÁ

AUTOSTORE
ZČTYŘNÁSOBIL
EFEKTIVITU
SKLADU

O NOVÉ
LINCE
V PIVOVARU
PROTIVÍN

POHLED
SPOTŘEBITELE
NA OBALY
V E-COMMERCE

PŘEDSTAVUJEME
e-Series.
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S řadou kolaborativních robotů e-Series od Universal
Robots můžete jednoduše automatizovat, zefektivnit
a rozšířit svou výrobu. Řada e-Series, která je
výsledkem neustálého zlepšování a inovací, dokáže

Více informací o e-Series naleznete
na universal-robots.com/cs/e-series/

zvýšit vaši produktivitu bez ohledu na velikost ﬁrmy,
odvětví či aplikaci. Podívejte se, jak může e-Series
pomoci vašemu podnikání.

EDITORIAL

TĚŠME SE NA AKCEMI
NABITÝ PODZIM!

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

po teplotně nadprůměrném jaru a tropickém létě nás čeká akcemi šťavnatě prošpikovaný podzim. Kdo nevěří, ať se podívá
do diáře akcí na straně 6.
Obaláři si zcela jistě nenechají ujít zářijový FachPack, na který
se chystá 1500 vystavovatelů. Jaké novinky pro vás pořadatel
připravil tentokrát? Opět nalistujte stranu 6, kde se dozvíte,
že mottem evropského odborného veletrhu obalů, procesů
a technologií bude „najděte, co hledáte“. K naplnění motta
na vás čekají haly tříděné podle témat, a navíc je na webových stránkách FachPacku nově k dispozici oborový kompas.
Skutečný boom událostí nastane v říjnu. Na jeho úplném
začátku propuknou ve stejný den hned tři akce. Například
na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně nebude ani
letos chybět doprovodný program agentury EQUICom známý
pod názvem Packaging Live. V Monackém knížectví se pro
milovníky obalového designu luxusního zboží koná veletrh

LUXEPACK Monaco. A konečně ve Frankfurtu se pořádá v pořadí již sedmý Packaging Innovation Programme.
Zapomenout nemůžeme na říjnový středoevropský obalový
kongres PackSummit v Praze. Klíčovými tématy jsou obalové
vychytávky pro e-shopy, robotizace výroby obalů, ale také například zákaznické chování generací X, Y a Z. Vyvrcholením
programu bude předání cen a trofejí oceněným exponátům
v soutěži OBAL ROKU 2018.
Z listopadových akcí nemohu zapomenout na BrauBeviale.
Vystavovatelé se zde budou nově prezentovat podle procesního řetězce výroby nápojů. Brány třídenního veletrhu se otevřou 13. listopadu.
Milé čtenářky a čtenáři, tým Packaging Herald vám přeje příjemné prožití zbytku léta a načerpání nekonečných inspirací
na podzimních odborných akcích.

Šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald
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Na FachPacku najdete, co hledáte
Při příležitosti konání dvou tradičních podzimních veletrhů,
FachPack a BrauBeviale 2018, které organizuje společnost
NürnbergMesse, byli 12. června evropští novináři pozváni
na tiskovou konferenci do města Norimberk v Německu.
Dozvěděli se například, že mottem evropského odborného
veletrhu obalů, procesů a technologií FachPacku bude „najděte, co hledáte“. K jeho naplnění budou haly tříděny podle
témat, kromě toho je na webových stránkách FachPacku
nově k dispozici oborový kompas. Vybírat lze podle sedmi
oblastí: potraviny a nápoje, farmacie, kosmetika a například automobilový průmysl. Na návštěvníky se od 25. do
27. září chystá 1500 vystavovatelů. Na připravenost nápojového průmyslu se zaměří veletrh BrauBeviale. Vzhledem
k tomu, že byl v roce 2016 veletrh úplně vyprodán, je pro
návštěvníky připravena další hala. Vystavovatelé se navíc
budou prezentovat podle procesního řetězce výroby nápojů
kolem veletržního parku. Brány třídenního veletrhu se otevřou
13. listopadu. Na programu byla také exkurze do „digitální
továrny“ společnosti Siemens AG v Erlangenu, jejíž technologie využívá například společnost Viking Mašek. Siemens
AG nebude chybět ani na veletrhu FachPack, kde představí
v hale 3 výhody digitalizace v obalovém průmyslu.

 1.–5. ŘÍJEN
MSV
Brno

 4. ŘÍJEN

PackSummit
Praha

 16.–17. ŘÍJEN

Beverage Packaging
Brusel

Packsummit®
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 24. ŘÍJEN

Očekávaný vývoj automobilového
průmyslu v ČR a střední Evropě
Brno

 29.–31. ŘÍJEN
Sustainability in
Packaging Europe
Barcelona
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Universal Robots poprvé představí
nové koboty i českým zákazníkům
Společnost Universal Robots na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV 2018) v Brně poprvé naživo představí
e-Series, inovovanou řadu kolaborativních robotů globálně
uvedených letos v červnu na veletrhu Automatica v Mnichově.
Návštěvníci stánku budou mít možnost se přesvědčit o schopnosti kobotů UR3e, UR5e a UR10e, které dokáží pokrýt
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efektivně ještě více aplikací díky vyšší přesnosti a citlivosti
s využitím zabudovaného F/T senzoru, ale také dokáží zajistit
ještě vyšší úroveň bezpečnosti pro spolupráci s lidmi. Důležitou
součástí stánku UR bude letos prezentace partnerského „ekosystému“ Universal Robots+, který představuje způsob, jak maximalizovat návratnost investice do robota s využitím širokého
spektra koncových nástrojů, doplňků a softwarových aplikací.
V rámci expozice tak bude možné se seznámit s produkty
firmy OnRobot, dodavatele uchopovačů pro kolaborativní roboty, který díky letošní fúzi rozšířil své portfolio o produkty
OptoForce and Perception Robotics.
Více na www.packagingherald.cz.

Starbucks vyvíjí
ekologický kelímek
Společnost Starbucks pracuje na výrobě plně recyklovatelného
a kompostovatelného kelímku. Vedení firmy odhaduje, že by
mohl být uveden na trh v roce 2021. Na spolupráci se podílí
se společností Closed Loop Partners a investuje do projektu
10 milionů dolarů. V současné době probíhá šestiměsíční test
rostlinných materiálů. Testování má zjistit, zda z nich vyrobené
kelímky udrží požadovanou teplotu horkého nápoje.
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Výrobce obalových materiálů s dlouholetou tradicí a moderní technologií
NO

SPURO FOAM BIO
pěnový polyetylen
®

VI

NK

A!

biopolymer vyrobený z etanolu z cukrové třtiny
• na přírodní bázi z obnovitelných zdrojů
• 100% recyklovatelný
• ekologicky šetrný
SPURO® FOAM
SPURO® PROFILE
SPURO® KART
SPURO® BUBBLE

pěnový polyetylen – role, přířezy, sáčky, desky, lamináty, hadice
ochranné pěnové profily a hrany
PP dutinkové desky
bublinková folie

SPUR a.s. | třída Tomáše Bati 299, Zlín
www.spur.cz

Navštivte nás na veletrhu FACHPACK
v Norimberku: hala 7, stánek č. 660
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EKOBAL slavil 25. narozeniny s MIG 21
Společnost EKOBAL oslavila dvacáté páté výročí svého založení 14. června ve Žlutých lázních v Praze. Do Podolí se
kromě zaměstnanců a jejich partnerů vydalo 280 hostů z několika desítek společností. Zahájení akce se ujal spolumajitel
a jednatel společnosti Michal Dřevo, který se krátce ohlédl za
vývojem společnosti, ale především poděkoval za spolupráci
všem zaměstnancům společnosti EKOBAL a obchodním partnerům za podporu a dlouholetou spolupráci. Ve spojení s tradičním krájením netradičního dortu vystoupila také obchodní
a marketingová ředitelka Renáta Dobešová. Ta se kromě poděkování zaměřila na budoucnost: „Plánů do budoucna je
samozřejmě mnoho, ať již v podobě nových produktů, doplňkových služeb spojených se zvyšováním logistické bezpečnosti
či v podobě vzdělávání logistických pracovníků. Myslím, že
se společně máme na co těšit!“ Celý program byl pak provázen moderátorkou Hankou Koutnou. Hosté se mohli bavit při
vystoupeních zpěvačky Victorie, Sabiny Křovákové, taneční
skupiny Evil Dancers a dalších. Vyvrcholením večera bylo strhující vystoupení hudební a taneční skupiny MIG 21. Celý
program byl ukončen neméně strhující ohnivou show v podání
skupiny Pyroterra.

Starobrno představuje
novou, méně zdobnou vizáž
Pivovar Starobrno představuje novou kampaň s ústřední
myšlenkou Život nepočká. Další novinkou je i vizáž staro‑
brněnských produktů, a to včetně nejoblíbenější značky – jedenáctky Starobrno Medium. Cílem nové vizuální identity
produktů bylo vytvořit design vyznačující se vzdušností, jednoduchostí a menší zdobností než dříve, a to se podle Petry
Havlišové, manažerky značky Starobrno, podařilo. „Starobrno
se snaží motivovat lidi, aby opustili svoji bublinu a otevřeli
se známým i neznámým lidem kolem sebe, s nimiž budou
sdílet dobrou náladu a společné chvíle nad pivem. S vidinou
8
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nových spontánních zážitků a dávkou humoru,
to vše je přece pro
Starobrno typické,“ doplňuje. Autorem nové vizuální identity je studio
LION brand & story.
Změny se týkají loga
značky Starobrno, dále
etiket i vizuální podoby
plechovek a multipacků
celého portfolia.

Clifton Packaging opět vsadil
na technologii od Koenig & Bauer
Britský výrobce flexibilních obalů, společnost Clifton
Packaging, investoval již do třetího flexotiskového stroje KBA‑Flexotecnica. Ke koupi nové technologie ji vedla spokojenost se servisem, kvalitou a technologickými inovacemi, které
jí Koenig & Bauer poskytuje. „Díky dosavadním výborným
výsledkům plynoucím z naší dlouhodobé spolupráce jsme se
bez váhání rozhodli pro další tiskový stroj KBA-Flexotecnica,“
řekl výkonný ředitel Shahid Sheikh OBE. Nová technologie
EVO XD byla spuštěna na začátku roku 2018 v Leicesteru.
Jde o všestranný flexotiskový stroj pro individuální požadavky
při tisku flexibilních obalů. Stabilní konstrukce stroje, velký centrální válec a prakticky automatizované procesy vytvářejí základ pro vysokou produktivitu.

Vetropack vyrábí
nové lahve pro St. Nicolaus
Slovenský závod Vetropack vyrábí nové lahve z bílého skla
pro výrobce lihovin St. Nicolaus. Design je založen na předchozím modelu, ale má nové křivky a embossing. Novou
lahev vyvinuli slovenští odborníci na sklo společně se zákazníkem. Odlišit se od konkurence i ve standardních konzumních
lihovinách je na současném trhu předpokladem úspěchu. Proto
přišel slovenský výrobce lihovin St. Nicolaus s nápadem chráněného modelu lahve pro vlastní low-cost segment a obnovil
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design standardních lahví typu Lieh. Tak
vznikla řada Klasik ve třech základních
objemech, 0,5 l, 0,7 l a 1 litr. První
dvě velikosti se vyrábějí úzkohrdlým lisofukem, třetí procesem dvakrát fuk. Nová
lahev Klasik je štíhlejší, její úzké tělo plynule přechází k hrdlu, na kterém dominuje embossing s letopočtem 1867,
kdy byl lihovar založen.
Žufánek mění po
16 letech design obalů
Lihovar Žufánek nahradil na svých etiketách symboly ovoce latinkou. Dominan‑
tou redesignu základní řady produktů
(Slivovice, Hruškovice a jejich dubové
varianty, Meruňkovice, Reine Claude,
Ořechovka, Višňovka, Medový Žufánek
a Borovička) je velké písmeno uprostřed etikety, které vyjadřuje název dané řady. U Slivovice tak na etiketě dominuje
písmeno S a u Hruškovice H. Písmena doplňují barvy, které
jsou obecně spojované s daným ovocem. Výsledkem je čistý
a jednoduchý grafický design skleněných lahví. Autorkou redesignu je Andreea Bora. Cílem změny etiket bylo osvěžit
právě tuto nejstarší řadu, která se po letech téměř nezměnila. Vzhled absintů, ginů a geistů zůstává zachován. Lihovaru
a jeho obalům jsme se více věnovali v loňském 10. vydání
magazínu Packaging Herald. Článek si můžete připomenout
načtením QR kódu.

fialové krávy. Ani trávu
pod jejíma nohama již
nenajdete. Naopak Alpy
v pozadí se protáhly do
šířky. Kromě loga se mění
i fólie, ve které je čokoláda zabalena. Ta je nyní
nově sametově matná.
Moderní balení má přilákat nové zákazníky.

Původní balení (nahoře)
a nové balení (dole)

Máte pod kontrolou
výrobu obalových
materiálů a obalů
pro vaše zákazníky?

Milka mění po 20 letech logo
Americký nadnárodní koncern Mondelēz International, který
vyrábí cukrovinky a nápoje, mění téměř po dvaceti letech
logo své populární značky Milka. Nové logo z dílny agentury
LPK působí na první pohled jednoduše a moderně. Největší
změnou je to, že hlavní postava obrázku – alpská kráva se
zvoncem – se po 117 letech otočila a namísto doleva se
dívá vpravo. Další změnou je chybějící nápis Milka v břiše
PI
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HLAVNÍ TÉMA
INTERVIEW

Box „Ani kapka nazmar“ od společnosti Smurfit Kappa

Na Obalu roku
dominovaly
přepravní obaly
PŘEPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÉ OBALY MĚLY SILNÉ ZASTOUPENÍ I V LETOŠNÍM ROČNÍKU SOUTĚŽE
OBAL ROKU. OCENĚNÍ SI ODNESLO HNED OSM PŘIHLÁŠENÝCH EXPONÁTŮ. A PRÁVĚ NA VÍTĚZE
SOUTĚŽNÍHO KLÁNÍ SE V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH PODROBNĚ ZAMĚŘÍME. PŘEHLÍDKU DRŽITELŮ
OCENĚNÍ DOPLNÍME I O DALŠÍ UKÁZKU ZAJÍMAVÉHO ŘEŠENÍ.
Adriana Weberová

M

ezi současné trendy v oblasti přepravního a ex‑
portního balení patří požadavky na nižší náklady na logistiku, jednoduchou manipulaci,
univerzálnost a snadnou recyklovatelnost.

Porotu v soutěži Obal roku, kterou pořádá OBALOVÝ INSTITUT
SYBA, zaujal obal pro křídla Audi R8 od společnosti Evel the
packaging professional, který splnil zadané podmínky: eliminace kontaktu křídla s obalem, odstranění chyb operátorů při
10 www.packagingherald.cz

vkládání produktu do obalu a v neposlední řadě poskytnutí
záruky na obal a segmenty po dobu pěti let.
Do nového obalu se vejde
místo jednoho pět křídel Audi
Zadavatel zakázky, společnost Mubea Carbo Tech, původně
používal obaly koncového odběratele výrobku Audi, které byly
koncipovány pouze na jedno křídlo Audi R8. Kromě toho
způsob uchycení a množství křídel v obalu nebyly ideální >12

PR PREZENTACE

Geniálně jednoduchá a dokonale
praktická obalová řešení
Společnost EVEL THE PACKAGING PROFESSIONAL s.r.o. působí na trhu od roku 2009 a nabízí efektivní,
špičková obalová řešení, která vám zajistí konkurenční výhodu na trhu. Společnost je významným poskytovatelem
služeb v oblasti tvorby průmyslového designu obalů pro automotive, zdravotnictví a elektronický průmysl.
Priorita – spokojený zákazník
„Zajistit stoprocentní ochranu drahých a citlivých součástí při
transportu, manipulaci a skladování je pro řadu výrobců noční
můrou. Tuto odpovědnost EVEL přebírá. Dlouholetí zákazníci
mohou potvrdit, v čem spočívá brilantnost efektivnějšího způsobu balení, zajišťovaného full servisu od vývoje
obalu přes jeho testování až po výrobu vlastních obalových
komponentů,“ říká Tomáš Velc, jednatel společnosti EVEL.

Technologické vybavení společnosti EVEL umožňuje produkci
nepřeberné škály typů obalů z plastů, kartonáže a dřevitých
materiálů. Dále výrobu vnitřních tvarovek, úložišť, insertů či
pořadačů, vždy podle reálných potřeb chráněného výrobku.

EVEL při vývoji designu obalů pro konkrétní součástky, kom‑
ponenty a výrobky vychází z interpretace rozsahu zaměření
požadavků zákazníka kladených na ochranu konkrétního výrobku. Při tvorbě praktického designu obalu plně úročí vědomosti a zkušenosti s požadavky na průmyslový obal ve
prospěch zákazníka. Pružnosti realizace vývoje designu přispívá těsná spolupráce a komunikace se zákazníkem v zájmu
identifikace užitných vlastností obalu.
Cílem vývojářů společnosti EVEL je dosáhnout optimální
ochrany výrobku zákazníka. Výběrem vhodného materiálu se
dosahuje požadované kvality při snížení výsledné ceny bezpečného a prestižního obalu. Doménou je vždy design vnitřní
části obalu. Mantinely pro výběr vhodného materiálu, konstrukci, trvanlivost a ekonomickou ztrátovost obalu jasně vymezují informace od zákazníka.

Společnost EVEL se v letošním roce zapojila do celostátní
soutěže Obal roku a v kategorii automotive/přepravní a průmyslové obaly získala prvenství za obal pro křídla Audi R8.

Pestrá škála obalových řešení na míru směřuje do
nejrůznějších odvětví trhu. EVEL vyrábí přepravní a skladovací
jednocestné a vratné obaly, které chrání výrobky takových renomovaných značek, jako jsou Bentley, Aston Martin, Alfa
Romeo, VW, Porsche, Audi, McLaren a další.

www.evel.cz
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z hlediska logistiky. „Zákazník požadoval jedinečné řešení
umožňující eliminaci poškrábání křídla při zakládání do
obalu, při přepravě a vyjímání z obalu. Karbonový díl křídla
je totiž lakován speciálními laky, které vyžadují uvnitř továrny
manipulaci pouze v rukavicích. Automobilové díly mohou být
navíc v obalu uchyceny pouze za schválené dotykové body,“
upozorňuje na úvod jeden z autorů konstrukce i designu a zá‑
roveň jednatel společnosti Evel the packaging professional
Tomáš Velc a dodává: „Mnohdy je navíc výroba a dodávka
křídel prováděna v tak krátkém časovém období, že
lak není plně vytvrzen, přičemž právě díky ochraně
dílu v obalu je možné dokončení vytvrzení laku až při
transportu.“

Technologický a konstrukční vývoj nového obalového řešení
trval pouze jeden týden. První prototyp uchycení křídel byl
vyroben odfrézováním do truhlářského materiálu a doplněn
ostatními prvky k funkčnímu vzorku. Křídlo bylo následně odzkoušeno v úložišti na veškerá možná rizika. Po schválení zákazníkem proběhlo navzorkování do současné podoby obalu.
„Obal obstál v pádových testech i v přetáčecím testu víkem
dolů,“ doplňuje Tomáš Velc.

První prototyp uchycení křídel byl vyroben odfrézováním do truhlář‑
ského materiálu a doplněn ostatními prvky k funkčnímu vzorku.

Systém zakládání křídel do segmentů v obalu je pro operátory ve
výrobě velice jednoduchý a neumožňuje jejich chybné založení.

Nový stohovatelný obal je vyroben z plastu a opatřen nástřiky.
Jeho originalita spočívá v použití segmentových odlitých blo‑
ků vyrobených z PUR, které jsou sestaveny do řadového úložiště. Uzamykací systém z boku úložiště umožňuje snadné
uzamčení dílů v segmentech. Po naplnění obalu všemi pěti
křídly je proto možno přejít k uzamčení křídel v jednotlivých
částech obalu. „Samotný obal obsahuje dvě zásuvné konzole
s pěti trny, které se po zasunutí uzamknou a zaaretují,“ doplňuje Tomáš Velc.
Vnější rozměry obalu v plastovém provedení jsou 1800
x 1200 x 758 mm a jeho vnitřní výška 531 mm. „Paleta
a víko jsou vyrobeny z HDPE Black, plášť obalu z Con Pearlu
3000 g/m2 s tlakovým zatížením 3000 g/m2. Statické zatížení boxu je 500 kg a konečně hmotnost prázdného obalu
činí 78 kg,“ upřesňuje Tomáš Velc. Operátor při vkládání křídel
do obalu postupuje systémově podle vytištěného a přehledného manuálu na dně obalu.
Využitelnost a vývoj obalu
V první fázi je plastový obal používán k transportu křídel mezi
výrobním závodem Mubea Carbo Tech a lakovnou. V druhé
etapě slouží k přímému transportu již lakovaných dílů do Audi.
12 www.packagingherald.cz

Uživatel ocenil stabilitu,
pevnost a jednoduchost obalu
Uživatel řešení, společnost Mubea Carbo Tech, ocenil především jeho stabilitu, pevnost a jednoduchost zásuvných modulů
pro uchycení kovových segmentů určených k připevnění na
karoserii Audi R8. Praxe ukázala, že systém zakládání křídel
do segmentů v obalu je pro operátory ve výrobě velice jednoduchý a neumožňuje chybné založení křídel díky konstrukčnímu provedení segmentů.
Mezi oceněnými obaly nechyběl Combo Fructus od společnosti Schoeller Allibert. S tímto skládacím kontejnerem pro
skladování a přepravu zeleninových a ovocných koncentrátů
jsme vás již blíže seznámili v červnovém vydání magazínu
Packaging Herald 17. Proto jen stručné doplnění. Kontejner
je k dispozici ve třech velikostech, které jsou navrženy na míru
logistickým požadavkům silniční, vlakové a lodní dopravy.
Combo Fructus je přizpůsoben pro značení pomocí RFID tagů,
čárových a QR kódů.
Úkolem byla ochrana
životodárné tekutiny
Společnost Smurfit Kappa získala hned dvě ocenění. Obalu
s příznačným názvem Sardinky jsme se rovněž více věnovali v červnovém vydání Packaging Herald. Druhým vítězem
je řešení Ani kapka nazmar. Za názvem se skrývá krabice
na dva pětilitrové vaky s vzácným dialyzačním roztokem.

HLAVNÍ TÉMA

Zadavatel požadoval krabici na dva vaky, jejíž velikost měla
umožnit maximální využití palety. „U původního řešení docházelo často k prořezání vaku při otevírání krabice a borcení
její spodní vrstvy,“ doplňuje Vojtěch Řeháček ze společnosti
Smurfit Kappa.
S cílem maximální ochrany této životodárné tekutiny jsou
všechny vnitřní rohy obalu zaoblené. Při otevírání krabice zdravotnický personál nepotřebuje nože ani podobné pomůcky.
Obal je totiž vybaven trhací páskou, kterou stačí odtrhnout
a víko se samo otevře podél perforací. „Po odtržení trhací pásky
je možné celou boční stranu krabice vytrhnout a vyklopit. Pak
už stačí vaky vyjmout a dodat potřebným,“ potvrzuje Vojtěch
Řeháček. Dalšími benefity jsou maximální využití prostoru
na paletě a pevnost krabice. Vzhledem k jednoduché konstrukci lze krabici s vysokou efektivitou vyrábět na inline stroji.

Finální balení je vyrobeno výlučně z vlnité lepenky a skládá
se z vnější klopové krabice a vnitřní fixace. „Konstrukce obalového řešení byla přizpůsobena tomu, aby bylo možné posílat
pouze jeden držák monitoru. Ten se skládá ze dvou nesmontovaných součástí, které jsou v obalu zafixovány separátně,“
upřesňuje Gabriela Petrová.
Fixace samotná se vyrábí jako jednokusový výsek, který se
před balením skladuje v plochém stavu. Při skládání fixace
se díl aretuje a zároveň z vlastní konstrukce obalu vzniknou
ochranné dilatační prvky.
PI

e-mail: info@ﬁpack.cz
+420 464 600 561

www.ﬁpack.cz
FIXACE ZBOŽÍ NA PALETÁCH –
JIŽ ŽÁDNÁ ŠKODA PŘI DOPRAVĚ
PROTISKLUZOVÝ NÁSTŘIK
PROTISKLUZOVÉ PROLOŽKY
PROTISKLUZOVÉ LEPICÍ PÁSKY
PROTISKLUZOVÉ PE PYTLE
Obal na držák monitoru pro CNC stroje

Fólie musela ustoupit lepence
Společnost THIMM Packaging Systems uspěla s obalem chránícím držák monitoru pro CNC stroje během přepravy na paletách. Novinka nahradila původní obal vyrobený z velkého
množství bublinkové fólie a lepicí pásky. „Původní balení bylo
velmi složité, neekonomické a nevzhledné. Zákazník dbá na
dobrý dojem a balení v bublinkové fólii, která byla přelepena páskou, nepůsobilo na konečného zákazníka dobře,“
říká Gabriela Petrová, jednatelka THIMM Packaging Systems
v Chotětově.
První prototyp byl zákazníkovi představen za tři týdny od zadání projektu. Zákazník byl s prvním návrhem natolik spokojen, že následovaly pouze minimální úpravy v detailech,
jako je doladění přesnější pozice zámečků.

VÝROBCE MUSEL ČELIT
NĚKOLIKA VÝZVÁM – VÍCE NA

DÁLE VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:
LEPIDLA
(tavná, disperzní, speciální)
LEPICÍ BODY
SUCHÉ ZIPY
další pomocné materiály
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Výhodou balení je snadná manipulace, která umožňuje i jednotlivé zasílání kurýrní službou. Do obalu lze zabalit i větší
množství produktů. Samozřejmá je možnost potisku krabice
pro identifikaci a prezentaci firmy.
Malý obal pro vysoké zatížení
Porota dále ocenila obal Mini HeavyDuty od společnosti
UNIPAP. Malý, a přesto velice odolný skládaný obal vyrobený na míru je určený pro transport těžkého zboží menších
rozměrů. „Nové obalové řešení nahrazuje původní dřevěný
obal, který byl pro zákazníka komplikovaný z hlediska zajištění IPPC a fytocertifikátu nutného pro vývoz do některých zemí
a v neposlední řadě byl i drahý,“ vysvětluje Iva Nehybová,
COO společnosti UNIPAP.
Primárně tak šlo o náhradu stávajících dřevěných obalů řešením vyrobeným kompletně z vlnité lepenky. Zákazník měl
ovšem i dílčí požadavky, které celý vývoj nového obalu komplikovaly – požadoval univerzální typ boxu pro většinu svého
výrobního portfolia. „Při vysokých hmotnostech zboží, které
chtěl zákazník v obalu přepravovat, jsme uvažovali o extrémně kvalitních vlnitých lepenkách ve vlnách CAA nebo
AAA. V zadání byl ale i požadavek na přepravu podobného
zboží s nižší hmotností, u kterého by bylo neefektivní a nerentabilní používat jednotně tak kvalitní a drahé materiály,“ podotýká Iva Nehybová.

použitou kvalitu vnitřního a vnějšího pláště, a to jak typem
lepenky BC/CA, tak i složením kvalit jejich linerů a vln. Toto
řešení poskytuje možnost velice přesně navrhovat potřebnou
nosnost obalu se zaměřením na skutečnou hmotnost přepravovaného zboží. V kvalitativně vrcholné sestavě obal pojme
zboží o hmotnosti 100 kg a jeho nosnost při nastohování je
až 400 kg.
Hlavními benefity pro zákazníka jsou úspora finančních nákladů na balení a dopravu, uživatel nepotřebuje dokládat
IPPC a důležitá je i univerzálnost konceptu při použití pro
těžké i lehčí zboží ve vazbě na finanční úsporu lehkých variant. Konstrukční koncept zahrnuje integrovanou paletku
ze skládané spodní části pláště. Obal je jednodílný, což
je oproti původnímu řešení pouze jedna skladová položka
obalového materiálu zákazníka. Dodáván a skladován je
v plochém stavu, což přináší i další úspory logistických nákladů. „Zákazník, jak později přiznal, nebyl v počátcích vývoje přesvědčen, že nalezneme takové konstrukční řešení,
které by ve vlnité lepence odvedlo stejnou práci jako dřevo.
Byl mile překvapen,“ podotýká na závěr Ivana Nehybová.
Ceny si dále odnesla obalová řešení od společností Mondi
Bupak a Stäger Inovac Packaging. Základním požadavkem
při vývoji konstrukce obalu ES Plastic byla optimalizace uzavírání obalu. Úkolem pro společnost Mondi Bupak bylo proto
nahradit původní uzavírání horních a dolních klop plastovou
lepicí páskou (FEFCO 0201) jinou konstrukcí. Dno muselo
navíc splňovat požadavek na rovnou plochu, aby se při transportu nepoškozovalo balené zboží. Výsledkem je vymáčknutím
reliéfu dna konstrukce víka, které umožňuje několikanásobné
otevření a zavření při zachování funkčnosti.
NOVÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
PŘINESLO ZÁKAZNÍKOVI
VÝZNAMNÉ ZRYCHLENÍ BALICÍHO
PROCESU – VÍCE NA

Obal pojme zboží o hmotnosti 100 kg
a jeho nosnost při nastohování je až 400 kg.

VÝVOJI PŘEDCHÁZELO DETAILNÍ
DODEFINOVÁNÍ PODMÍNEK
ZADAVATELE – VÍCE NA

Obal zvládne při stohování až 400 kg
Koncept Mini HeavyDuty tvoří komplet dvou neoddělitelně
spojených plášťů z různých druhů pětivrstvé vlnité lepenky.
Podle požadovaného zatížení lze variabilně modifikovat
14 www.packagingherald.cz

Pozornost porotců vzbudilo i obalové řešení od společnosti
Stäger Inovac Packaging. Při jeho výrobě byl kladen důraz na
absolutní přesnost vnějšího rozměru traye, přesnost jeho vnitřních vakuově tvarovaných prolisů pro ukládání dílů robotem
a v neposlední řadě na 100% komptabilitu s robotizovanou
linkou ve všech stupních výroby. Výsledkem je vakuově tvarovaný stohovatelný tray pro plně robotizovanou výrobní linku na
výrobu panelu ovládání teploty ve vozidle Ford Fiesta včetně
automatizovaného zakládání prázdných trayů do výrobního
procesu na začátku robotizované linky. Obal je vyroben
z elektrovodivého PS.
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Na závěr stojí za zmínku i jedno nesoutěžní řešení z ob lasti
přepravy a automotive od společnosti SERVISBAL OBALY,
která měla za úkol nahradit stávající plastové části obalu materiálem vhodným k recyklaci. „Významný dodavatel plastových dílů do automobilů poptal řešení, které by mu umožnilo
zjednodušit recyklaci obalů na víka zavazadlového prostoru.
Vnější obaly – box a víko – jsou vyrobeny z vlnité lepenky,
proto je vhodné i pro fixaci skupinově balených produktů uvnitř
boxu použít stejný materiál,“ říká Dalibor Vrba, marketingový
specialista výrobce obalu. Ideálním řešením bylo vsadit na
tvarové výseky z vlnité lepenky. Nejsložitější bylo zajistit dostatečnou nosnost fixace, když celkovou hmotnost stohovaných
vrstev nesmějí nést samotné plastové díly, ale pouze fixace.
„Díky propojeným vrstvám jsou proložky navzájem provázány,
čímž se výrazně zvětšila nosnost a pevnost celého balení.
Váha obalu je nesena fixací, nikoliv baleným produktem,“ popisuje vyřešení problému Dalibor Vrba. Výsledkem je odolná
fixace vyrobená z vlnité lepenky, kde se jednotlivé vrstvy vzájemně prolínají a tím zpevňují celé balení. Proložky jsou dodávány v plochém stavu, skladování je díky tomu prostorově
úspornější (o 80 %) než původní řešení.  
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Dobré rozhovory.
Dobré obchody.
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ŘEŠENÍ PRO VÁŠ ÚSPĚCH.
BrauBeviale je místo, kde rostou úspěchy – v rovnocenném
dialogu, s experty z branže, s inovacemi, které rozhodují
v konkurenci. Vše pro zítřek – na jednom místě. Hlavní
události veletrhu a důležité informace pro vaši návštěvu:
Nejsložitější bylo zajistit dostatečnou nosnost fixace, když
celkovou hmotnost stohovaných vrstev nesměji nést samotné
plastové díly, ale pouze fixace.

OBAL ROKU 2018: HODNOCENÍ
NEJEN PŘEPRAVNÍCH OBALŮ

braubeviale.de/Your-Success

Foto: ANTALIS|BRANOPAC CZ
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UV fólie od společnosti BRANOPAC CZ

K exportu patří
pomocné obalové
prostředky

PŘEPRAVNÍ A EXPORTNÍ BALENÍ VYŽADUJE POUŽITÍ FIXACÍ A DALŠÍCH POMOCNÝCH OBALOVÝCH
PROSTŘEDKŮ. VELKÝM STRAŠÁKEM JE PRO EXPORTÉRY KOROZE. NEMÉNĚ NEBEZPEČNÝ JE NEŽÁDOUCÍ
POHYB ZBOŽÍ NA PALETÁCH. A KONEČNĚ TAKÉ DO KATEGORIE PROSTŘEDKŮ, JAKO JSOU ROLE, SÁČKY,
PŘÍŘEZY, DESKY A LAMINÁTY, PRONIKÁ TREND ŠETRNĚJŠÍHO PŘÍSTUPU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.
Adriana Weberová
Nezapomínejte na ochranu proti korozi
K exportním obalům patří neodmyslitelně ochrana proti korozi. Málokterý přírodní jev působí na světě takové škody
jako právě koroze. „Aktuální studie se shodují, že ve vyspělých zemích každoročně způsobuje škody v hodnotě tří až
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pěti procent HDP. Asi desetina z toho spadá na oblast dopravy a skladování,“ podotýká Jiří Prokop, project manager
společnosti ANTALIS|BRANOPAC CZ. V případě strojírenství
a automobilového průmyslu se často jedná pouze o dočasnou
antikorozní ochranu, protože je potřeba ochránit výrobky

HLAVNÍ TÉMA

v rozpracované mezioperační výrobě v rámci jednoho závodu
nebo pro přesun mezi dodavatelem a zákazníkem k dalšímu
zpracování. Ochrana tak často nemusí být dlouhodobá.
Jedním ze způsobů dočasné antikorozní ochrany je tzv. suchá
konzervace pomocí vypařovacích inhibitorů koroze VCI (volatile corrosion inhibitor). Jedná se o balení do VCI fólií nebo
papírů, dovnitř obalů se mohou také vkládat chipsy z buničiny
napuštěné těkavými zdravotně nezávadnými inhibitory, které
se postupně uvolňují a na povrchu přepravovaného či skladovaného kovového výrobku vytvářejí ochrannou molekulární
vrstvu zabraňující korozi. „Tyto moderní metody antikorozního
balení nahrazují starší způsoby mokré konzervace, u které
vidíme nevýhody především v technicky těžko použitelném,
problematicky odstranitelném a ekologicky závadném konzervačním médiu,“ doporučuje Jiří Prokop.
Na našem trhu je už dnes dostupná celá řada výrobků pro
všechny typy povrchové ochrany železných a neželezných
kovů. Některé materiály současně slouží jako samotný obal
(sáčky a pytle z VCI LDPE fólie) a jiné pouze jako nosič VCI
látky (přířezy VCI papíru a buničinové chipsy) ve vnějších
obalech, jako jsou například plastové přepravky nebo paletové boxy.
TRVANLIVOST OCHRANY PROTI
KOROZI OVLIVŇUJE I ČISTOTA

ve výrobě je fólie opatřena protiskluzovou vrstvou, která na
fólii vytvoří drsný povrch a ne žádnou perforaci, která je většinou nefunkční,“ popisuje výrobní proces Miroslav Fikejz
ze společnosti Fipack. Drsný povrch může být jednostranný
nebo oboustranný. Proložky mohou být dodávány ve formě
přířezu nebo na roli. Reprezentantem papírových proložek
jsou například Antislip od společnosti Fipack, které stabilizují paletizační náklady až do sklonu 55°. Opatřeny mohou
být jednostrannou nebo oboustrannou protiskluzovou úpravou.
I tyto proložky mohou být dodávány ve formě přířezu nebo na
roli. Dalším příkladem jsou protiskluzové proložky STABULON
od společnosti Packung, kterým jsme se více věnovali v dubnovém vydání Packaging Herald.

Protiskluzové proložky Antislip

K NOVĚJŠÍM TECHNOLOGIÍM
PATŘÍ PROTISKLUZOVÉ NÁSTŘIKY –
VÍCE NA

VÝROBKŮ – VÍCE NA

Druhou osvědčenou metodou antikorozního balení je použití
vysoušedel v hermetickém obalu. Zde se jako vnější obal většinou používají LDPE nebo dvou- až čtyřvrstvé hliníkové fólie
(Duplex, Triplex, Quadruplex) ve formě na míru vyráběných
2D a 3D sáčků a vaků. V případě správně navrženého množství vysoušedel a trvale hermeticky uzavřeného obalu můžeme
mluvit o antikorozní ochraně až na několik let. Toto řešení se
nejčastěji používá v exportním balení, kde se ochrana fólie
proti mechanickému poškození navíc obvykle zajišťuje dřevěným opláštěním.
O KLADECH A ZÁPORECH OBOU
METOD V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Bez fixací a ostatních pomocných
obalových prostředků to také nepůjde
K používaným fixačním prostředkům patří například protiskluzové proložky z fólie, papíru, hladké a vlnité lepenky nebo
nástřik. První jmenované mohou být vyrobeny z polyetylenové
fólie, a to buď z čistého, nebo recyklovaného materiálu. „Již
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Trend ekologičnosti potvrzují pěny vyrobené z polyetylenu
z přírodních obnovitelných zdrojů, z etanolu z cukrové třtiny,
od firmy BRASKEM. Na trh tuto alternativu ke standardním
polyetylenovým pěnám uvedla nedávno společnost SPUR.
Novinka má stejné vlastnosti a aplikační možnosti jako standardní pěna vyrobená z fosilního polyetylenu a je také 100%
recyklovatelná. Role, sáčky, přířezy, desky a lamináty vyrobené z této polyetylenové pěny s logem „I´m Green“ jsou vy‑
užívány v různých odvětvích průmyslu – spotřebním, obalovém,
stavebním aj. „Díky použití obalové polyetylenové pěny z pří‑
rodních obnovitelných zdrojů je snižováno množství CO2
v atmosféře, a tak dochází ke zlepšování skleníkového efektu.“
uzavírá Ivana Oharková, marketingová manažerka společnosti SPUR. 
PE pěna z přírodních obnovitelných zdrojů

INTERVIEW

Lenka Talavášek

I „velkoobchodní“
obal prodává

Kateřina Špačková

O obalech privátních značek velkoobchodu MAKRO CASH & CARRY jsme si povídali hned se dvěma
zástupkyněmi. Hlavní slovo měla Head of Own Brands Management pro Českou republiku Lenka Talavášek,
kterou doplnila expertka na vlastní značky neboli Own Brand Marketing Specialist Kateřina Špačková. Dozvěděli
jsme se například, že v roce 2020 by měl být každý čtvrtý výrobek na pultech Makra pod privátní značkou.
Adriana Weberová

Kdy jste začali prodávat produkty
pod vlastními značkami a kolik řad nabízíte?
Lenka Talavášek: Prodej vlastních značek v našich obchodech se datuje od otevření prvního obchodu, tedy již 20 let.
Začínali jsme se značkou ARO, která je naší nejstarší a nejznámější značkou. Na našich regálech je nejlevnější. Postupně
začaly přibývat další značky s jiným posláním, ať už se jedná
o kvalitu nebo cenu. Celkem nabízíme deset řad. Začínali
jsme s naším již zmíněným cenovým bojovníkem, značkou
ARO. Tu najdete ve všech kategoriích od potravin ke spotřebnímu zboží. Nicméně ARO postupně ustupuje značkám, které
zákazníkům nabízejí něco navíc – ať už jde o kvalitní ingredience pro ty, kdo vaří s vášní, pod značkou METRO Chef či
o spolehlivost pro spotřebitele, kterým záleží na výkonu, pod
značkou METRO Professional nebo o inspiraci pro zákazníky, kteří chtějí podpořit svou kreativitu a objevovat unikátní
chutě, pod značkou METRO Premium. Naše značky METRO
odpovídají na potřeby profesionálních zákazníků HORECA
a milovníků jídla.
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O DALŠÍCH VLASTNÍCH ZNAČKÁCH
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Plánujete uvést nové řady?
Letos jsme uvedli nové značky METRO Chef, METRO
Professional a METRO Premium. V blízké budoucnosti ale uvažujeme o řadě výrobků vlastní výroby u masa a ryb.
Jaký podíl tvoří a jaké máte
v tomto směru cíle do budoucna?
Každý pátý výrobek, který si zákazník u nás koupí, je naše
vlastní značka. Naše ambice je, aby to byl do roku 2020
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každý čtvrtý výrobek. Jsou samozřejmě kategorie, ve kterých
je zastoupení vlastních značek výrazně vyšší, například u sušených plodů a ořechů máme sedmdesátiprocentní podíl,
u mraženého čtyřicetiprocentní podíl.
Jaká jsou podle vás specifika privátních značek
velkoobchodu a jak se odrážejí v obalech?
Jde o zásadní a přísná pravidla rozpracovaná do nejmenších
detailů. Naši zákazníci zboží dále zpracovávají a prodávají
obrovskému počtu spotřebitelů, takže jakékoli selhání má násobný efekt. Máme proto jasná pravidla, ze kterých neuhne‑
me. Všichni dodavatelé vlastních značek musí být držiteli
certifikátu řízení kvality, např. IFS, BRC. I my jsme držiteli IFS
certifikace, což je na našem trhu naprostá rarita. Dalším pravidlem je 100% vysledovatelnost a dohled nad dodržováním
sociálních standardů našich dodavatelů. Pravidelné testování
a laboratorní rozbory jsou na denním pořádku. Obaly musí
plnit zejména svou funkční, technickou roli. V roce 2016 jsme
proto provedli rozsáhlý průzkum přímo u našich zákazníků,
kdy jsme sledovali cestu zákazníka od příjezdu na parkoviště, nákup, cestu do jeho provozovny, vybalování a nakládání s obaly včetně jejich likvidace. Výsledkem je získání řady
podnětů pro úpravy obalů, které postupně zapracováváme.
Například využívání šroubovacích víček u trvanlivých mlék,
silnější plastové obaly u sekundárních obalů na mléko nebo
průhledné obaly na mraženou zeleninu.
Jakým vývojem obaly
vlastních značek prošly?
Kateřina Špačková: První designy byly velmi jednoduché, marketingově nijak zajímavé. Samotný design zákazníka nejspíše
moc nezaujal. Postupem času jsme se ale zaměřili i na jeho pohled, protože samotný obal také prodává. Přihlédlo se k tren‑
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dům, co zákazníka zajímá, například složení výrobku, benefity i samotné užití obalu. Řeší se i vhodnost jeho použití
například v kuchyni, aby měl standardizovaný rozměr gastro
nádoby nebo byl opětovně uzavíratelný. Také se zaměřujeme
na témata související s udržitelností, tzn. například na re‑
cyklovatelné obaly, úbytek plastů, zmenšení balení nebo certifikaci FSC.
Co se prostřednictvím
designu snažíte komunikovat?
Design komunikuje benefity, jako jsou například počet porcí,
původ, vhodné úpravy, recepty, ale také čerstvost a svěžest,
návrhy na servírování či kombinace s jinými potravinami.
Dáváme také prostor samotnému produktu, aby zákazník nekupoval „zajíce v pytli“.
Jak se z hlediska obalů
od sebe liší jednotlivé řady?
Značka ARO se prolíná celým sortimentem i všemi nákupními skupinami (HoReCa, Trader, SCO – koncový zákazník).
Samotný design je velmi střídmý a jednoduchý. Značka Metro
Chef je pro sortiment HoReCa a je zaměřena převážně na
velkoobjemová balení. Abychom se drželi současných trendů,
bude tato značka v blízké budoucnosti i v menších baleních pro zákazníky, kteří si rádi vaří doma na profi úrovni.
Samotný design je podle nás velmi pěkný, svěží, moderní,
plný barev a krásných čerstvých potravin, které prostě musíte
ochutnat! Značka Metro Premium je zaměřena velmi úzce
na prémiové zboží, například čokoláda, uzeniny, paštičky
nebo sýry. Jedná se o výrobky, které jsou v něčem výjimečné
a třeba typické pro danou zemi. Design obalů je pojat luxusně a rozhodně je nelze přehlédnout. Metro Professional
najdete v sortimentu near food a non food výrobků, například
PI

RYCHLE. JEDNODUŠE. ONLINE.

PALETY PLASTOVÉ
■ Velikost EURO, nebo ISO
■ Provedení dle potřeb přepravy – lehké, medium, těžké
■ Verze jen nohy nebo i ližiny

VŽDY PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL

w w w. t b a p l a s t . c z

INTERVIEW

jednorázové nádobí, čističe, profi oblečení do kuchyně nebo
gastro nádobí. Design obalů této značky zákazníkovi velmi
zřetelně komunikuje využití jednotlivých produktů. Značka Fine
Life je určena pro naše maloobchodníky, kteří ji dále prodávají ve svých obchodech. Jedná se proto o menší balení umístěné v sekundárních obalech, které jsou perforované, tedy
usnadňují zákazníkům jejich otevírání a doplňování zboží do
regálů. Design je cílený na koncového spotřebitele maloob‑
chodníka.
V roce 2017 jste začali s repositioningem
a redesignem vlastních brandů. Je již
projekt ukončen? Jak byste ho zhodnotily?
Lenka Talavášek: Jsme téměř na konci. Prošli jsme celou architekturu vlastních značek a zjistili jsme, že v některých případech neodpovídají výrobky dané kvalitě v rámci té či oné
kategorie. Zejména ve střední kategorii vlastních značek by
měl mít produkt vždy konkrétní přidanou hodnotu pro zákazníka, ať už jde o surovinu, její dohledatelnost, technologii výroby, složení, zemi původu, unikátnost výrobku a podobně.
Ale ne vždy to tak bylo. V současné době je náš lokální sortiment hotov, jedná se přibližně o 1500 položek, které prošly
změnou, včetně nového designu. Ještě doprodáváme posled‑
ní kusy původní zásoby z mezinárodního sourcingu, který ale
rovněž bude do konce roku 2018 kompletně v novém.
Jak často vlastně
procházejí obaly redesignem?
U značky ARO je to víceméně roční báze, protože aukce děláme buď na rok, nebo na určitou kvantitu. Ostatní značky
méně často. U vlastní značky je totiž klíčová dostupnost, protože zákazníci jí věří, mají na ni nastaveny receptury a jakýkoli redesign s sebou nese riziko výpadku. Každopádně
změna, která nastala v loňském roce, kdy jsme měnili kompletně designy značek ARO a METRO, byla největší v historii
našich značek. Nyní se soustředíme ve velké míře na Shelf
Ready Packaging. Myslíme totiž také na naše zaměstnance,
pro které je mnohdy obtížné otevírat krabice například nožem.
Z tohoto důvodu chceme jít cestou perforovaných, obrandovaných obalů, u kterých bude vidět, co v nich je, a půjdou
lehce otevřít.
S kým a proč na redesignech spolupracujete?
Máte v této oblasti volnou ruku, nebo se
musíte řídit požadavky vaší centrály?
V mém týmu mám odbornici na designy, která společně s naší
agenturou a dodavatelem produktu obal vyvíjí. Z naší centrály samozřejmě máme designový/technický manuál, který
je sdílený napříč zeměmi, nicméně máme tam poměrně velký
prostor pro vlastní nápady, ať už třeba doplnění lokální fotografie, pečetě kvality a podobně.
22 www.packagingherald.cz

Při vytváření značky METRO Chef jste
spolupracovali s kuchaři, k jakým závěrům
jste došli?
Při tvorbě této značky jsme spolupracovali s odborníky z naší
Makro Akademie, kteří pravidelně zboží testovali v naší kuchyni. Příští měsíc začínáme testovat naše výrobky se zákazníky z naší hospitality digital komunity, kteří nám svou zpětnou
vazbu na zaslané vzorky budou poskytovat on-line.
Můžete popsat výsledné obaly?
Škála obalů je určena kategorií daného zboží. Pod značkou
Metro Chef najdete například zeleninu v kartonu, čerstvé bylinky v květináči, čerstvé maso vakuově balené, individuálně
balené šunky, řadu mražených českých zelenin v sáčku, řadu
dortů v krabicích, tvarohy/jogurty v kbelících s odnosným
uchem, RSPO palmový olej v barelu nebo krájené olivy v hliníkových stojacích sáčcích.

Jaké mechanismy
otevírání u této řady používáte?
Zaměřujeme se především na zachování kvality našich výrobků. Tomu odpovídají i systémy otevírání, kdy například
v mraženém sortimentu najdete znovu uzavíratelné sáčky na
krevety. U velkoobjemových plechovek/kanystrů na olej jsou
na obale dva otvory, aby při výlevu kapaliny nedocházelo
k podtlaku a zákazník mohl bez nehody olej odměřit.
Zpět ke značce ARO. Ta prošla od roku 1998
redesignem třikrát. Můžete přiblížit, jak
jednotlivé redesigny probíhaly?
Kateřina Špačková: Prvním redesignem prošla Přírodní stolní
voda perlivá a neperlivá od firmy Toma. Hned po ní následovaly Sušené plody (například lískové ořechy jádra, rozinky,
arašídy, meruňky) a další potraviny. Zanedlouho na to se
přidala drogerie s prostředky na mytí nádobí, papírovými
kapesníky, ubrousky, sprchovými gely, WC bloky a dalšími
produkty. Na obalech značky ARO nesmíme my ani výrobce
tratit, proto celý vývoj designu směřuje k čistotě a jednoduchosti tak, abychom výrobek zbytečně neprodražovali. Logo
zůstalo stejné, ale ustoupilo lehce do pozadí, což byl požadavek našich maloobchodníků. Navíc jsme přidali spojující
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element – kruh, který má různé barvy v různých kategoriích.
V kruhu je vždy obrázek produktu či suroviny. Na regále to
pak vypadá barevněji a působí odlehčeně. Za zmínku stojí
obal na Broskve půlené. Poslední redesign obalů probíhal na
přelomu let 2017/2018 a na jeho vývoji jsme spolupracovali s mnoha dodavateli.

rok 2008

rok 2013

rok 2018

Můžete z hlediska designu blíže
představit také značku Metro Premium?
Jako příklad uvádíme naši řadu prémiových čokolád vyrobených na Slovensku. Jsou z dílny Karola Stýbla, který získal titul
Fino de Aroma Master Chef Chocolatier. Je to jediný obal,

na kterém je použita zlatá barva
evokující pocit výjimečnosti za
použití matného a lesklého laku.
Hlavní zdroj suroviny (v případě
čokolády kakaový bob), který
je vyobrazen na přední straně
obalu, se nachází také jako miniatura na pozadí celé grafiky.
Aktuálním trendem
v obalech je udržitelnost.
Platí to také u vás?
Lenka Talavášek: Ano. Toto téma
je pro mě osobně zásadní, protože věřím, že můžeme hodně
přispět a má to smysl. A taky děláme konkrétní kroky. Procházíme
všechny výrobky, díváme se na to, kde je možné na obalovém
materiálu ušetřit. Zavázali jsme se rovněž, že eliminujeme
PVC do roku 2020 z našich obalových materiálů, všechny
tetra paky už dnes máme s certifikací FSC.
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.  
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Žhavé novinky
ze světa konstrukčních
softwarů
CAD SW URČENÉ KE KONSTRUKCI LEPENKOVÝCH OBALŮ NABÍZEJÍ V SOUČASNÉ DOBĚ KONJUNKTURY
STÁLE VÍCE MOŽNOSTÍ I PRO VÝROBCE DISPLEJŮ. ROZŠÍŘENÉ KNIHOVNY CELKŮ ČI JEDNOTLIVÝCH MAKER
URČENÉ PŘEDEVŠÍM PRO SEKTOR POS SE VYSKYTUJÍ U ŘADY UPGRADŮ RŮZNÝCH VÝROBCŮ.
Jana Žižková

V

současné době se vývojáři konstrukčních CAD SW při
rozšiřování parametrických knihoven více soustředí na
sektor displejů, skupinových SRP obalů a dokonce i na
lepenkový nábytek. Standardní knihovny v podobě FEFCO
či ECMA pochopitelně dále zůstávají součástí programů.
Vedle parametrizace, kterou vývojáři využívají k rozšiřování
knihoven, nabízejí i přímo parametrické moduly tak, aby si uživatel mohl parametrizovat obaly sobě na míru, ukládat je do
softwarů a podobně jako již vývojáři vytvořené modely je i využívat. Stále však platí, že k plnohodnotnému vytvoření parametru musí být konstruktér-uživatel schopen definovat všechny
související vztahy, aby byl pozdější vzor po zadání změny
základních rozměrů (délka, šířka, výška a tloušťka materiálu)
korespondující se skutečností.

Vedle důrazu na parametrizaci je dalším trendem u nových
upgradů rozšiřovat možnosti softwarových aplikací, tedy nejenom vylepšováním stávajících modulů (dnes především 3D
vizualizace), ale integrováním nových plug-in modulů do
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softwaru či možností dalšího vylepšení přes související softwarové aplikace a s tím spojené zkvalitňování možností exportu a importu dat.
Jak se na displejáře
v updatech verze 16 soustředilo ESKO
K nejznámějším CAD SW sloužícím ke konstrukci lepenkových obalů patří ArtiosCAD od společnosti ESKO, která je
v České republice zastoupena společnostmi Macron Systems
a DataLine Technology. Vedle klasického rozšiřování knihoven
má tento gigant ve své nabídce i funkci ArtiosCAD Display
Store. Pokud uživateli nestačí modely z knihoven a nechce
nebo z důvodu absence nezakoupení příslušného parametrického modulu ani nemůže vytvářet další vlastní parametrické standardy, může se pomocí této funkce dostat
do rozšířené nabídky společnosti, kde jsou stovky parametrizovaných vzorů, a za úplatu si další vzory do
programu dokoupit. Pro usnadnění práce konstruktéra,
který konstruuje displej jako nikoli parametrický, ale
„jen“ konstrukční design, slouží od počátku verze 16
funkce Canvas. Pomocí této funkce může konstruktér na
jedné obrazovce pracovat se všemi prvky displeje, které
mohou být z různých materiálů, včetně prvků nevýrobního charakteru. Jednotlivá okna si lze přeskládávat, vytvářet z nich produkční layouty (optimalizace prvků na
archu), zhasínat apod. Se všemi lze pak pochopitelně pracovat i později při 3D vizualizaci.
V případě 3D modulů byl již při prvním představení verze 16
do SW implantován logistický SW Cape Pack, který umožňuje

DESIGN

optimalizovat produkty při ložení na paletách, na ploše nákladní přepravy či v kontejneru. I tento zásuvný modul obsahuje řadu knihoven – vzhledem ke svému zaměření především
palet. Pro vylepšení vizualizace až k fotorealistickému pohledu
se využívá řada dalších souvisejících softwarů, které má ESKO
v nabídce, ať již v podobě balíčku Toolkit (For Boxes, Label,
Shrink Sleeve, Flexible) či řady různých Visualiser programů.
Ty slouží nejen k vylepšení grafické vizualizace jednotlivých
obalů či displejů ve 3D. Lze definovat průhlednost materiálu,
odlesky, metalizaci, hologram nebo ražbu. Stále populárnější
je Studio Store Visualiser, které pracuje s realistickou vizualizací v reálném prostředí obchodních řetězců.
Nový produkt pro
displejáře nabízí i EngView
V novinkách nezahálel ani EngView Systems, s jehož produkty
se na českém trhu rovněž hojně setkáváme. Silnou stránkou
jednotlivých upgradů je neustálé rozšiřování knihoven. Jinak
tomu není ani v případě nejnovější verze 6.3 a jejích jednotlivých updatů. I u tohoto výrobce je znát příklon ke konstrukci
displejů – pro displejáře dokonce nabízí speciální balíček
vybraných modulů. Klasické knihovny jsou rovněž rozšířeny
o zparametrizované displeje a nechybí ani knihovna nábytku
(primárně vytvořena pro voštiny), který se nejčastěji uplatňuje
na veletrzích či výstavách. Vedle knihoven a řady nových
nástrojů, které konstruktérovi usnadní práci, je však asi největší novinkou této společnosti nový konstrukční produkt. SW
packGATE byl představen v rámci celého workflow jako součást prezentace u jednoho ze zákazníků, společnosti Endless
Branding na Benelux Online Print Event. Akce, která se konala
ve známém bruselském Atomiu, byla zaměřená především
na řešení web-to-print a e-commerce pro grafický a obalový
sektor. SW balík využívá jedinečnou parametrickou technologii serveru EngView CAD/CAM. Umožňuje poskytování
parametrických knihoven na online platformě, čímž pomáhá
koncovým zákazníkům si vytvářet na míru přizpůsobené displeje (týká se konstrukce, grafiky i materiálů). Zákazníci mohou
vidět design včetně struktury materiálu v realistickém 3D modelu, který jim dává velmi dobrou představu o tom, jak vypadá konečný produkt.
Ergonomie pro uživatele
K nejznámějším Arden SW patří produkt Impact. Nejnovější
verze Impact 2016R2 má vylepšené a doplněné nejen nástroje určené ke kreslení a editaci, ale disponuje i řadou ergonomických prvků, které konstruktér při práci určitě ocení.

Ať už potřebujete doživotní značení kovového
ložiska nebo potisk na krabici, který hodně vydrží,
ale zároveň lze snadno odstranit.
Jenom pošlete vzorek – a my vám ho do
druhého dne vrátíme i s potiskem. Zdarma.

Laserová technologie

Tiskárny na velké znaky

Termotransferové tiskárny

Kontinuální ink jet tiskárny

Aplikátory a tiskárny etiket

Automatizace

VÝROBCE SE SOUSTŘEDIL NA
VYLEPŠENÍ EXPORTU A IMPORTU DAT

www.bprinting.eu
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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
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1991 2018
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,
Vážení obchodní ečp ně do naší expozice
zveme Vás srd ánek 030, na Mezinárodním
v pavilonu E, st eletrhu, kter ý se koná v Brně
strojírenském v října 2018.
ve dnech 1. –5.

Aplikátory samolepicích etiket
Ink-jet tiskárny s vysokým
rozlišením
Průmyslové lasery
Stolní termotransferové
tiskárny

IDENTIFIKACE

Palety s cukrem
pod dohledem
IMPLEMENTACE SYSTÉMU VYSLEDOVATELNOSTI PRODUKTŮ A OBALŮ SPOLEČNOSTI TEREOS TTD
VYCHÁZELA Z PLATNOSTI NOVÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU. ZÍSKANÁ DATA MOHOU BÝT NAVÍC TAKÉ
POUŽÍVÁNA PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI EDI S ODBĚRATELI.
Adriana Weberová

S

polečnost Tereos TTD je největším českým výrobcem
cukru a lihu a vedoucí skupinou v oblasti zpracování
cukrové řepy v České republice. Zároveň patří k 10 nej‑
větším českým potravinářským firmám. Koncern Tereos je
jedním z největších světových výrobců cukru, lihu a škrobu.
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Úkolem byla nejen vysledovatelnost
Zavedení vysledovatelnosti výroby bylo primárně vynuceno
novým právním předpisem, který spočíval v nutnosti zajištění evidence a možnosti zpětné vysledovatelnosti výrobcem
u každé jednotlivé operace z výrobního procesu a dohledání

GS1 EDI
Globální standard pro elektronickou výměnu dat
Vyšší efektivita obchodní komunikace např. výměny elektronické objednávky, faktury, dodacího listu
Automatizace procesů a automatické párování obchodních dokumentů
Nižší administrativní a provozní náklady
Méně papírových dokumentů – vyšší přesnost, snížení chybovosti

www.gs1cz.org

IDENTIFIKACE

původu všech surovin a polotovarů, které do výrobního procesu vstoupily. Totéž platí také pro stroje nebo obaly, se kterými přišel výrobek v průběhu výroby a balení do styku. „Cíle
tedy byly jasné – realizovat vysledovatelnost výroby a zpřehlednit evidenci výroby a expedice,“ shrnuje Čestmír Váňa
z oddělení marketingu realizátora projektu společnosti KODYS.
Ve výběrovém řízení byly osloveny tři společnosti. Rozhodujícím
kritériem při volbě dodavatele byla komplexnost nabízených
služeb a schopnost napojit dodané řešení na ERP systém
Helios Green. Ke splnění stanovených cílů byly vybrány terminály Zebra řady MC9000, aplikátory etiket LABEL PAX,
tiskárny čárových kódů Zebra 170Xi, bezdrátová síť a zakázkový software pro vysledovatelnost logistických jednotek.
Na implementaci nového řešení se podílel tým vývojářů
a projektový manažer. Obchodní stránku věci zastřešoval ředitel obchodu společnosti KODYS.

a to v reálném čase. Znamená to, že linka dostává pokyny
přímo na základě dat z ERP systému, ale také prostřednictvím
mobilních terminálů Zebra. Terminál komunikuje přímo s ERP
systémem online prostřednictvím bezdrátové sítě wi-fi.
Dodané technologie prošly od instalace několika inovacemi.
Jednou z nich bylo například nedávné nasazení softwaru pro
terminály nové generace s operačním systémem Android.
Data mohou být používána pro
elektronickou komunikaci EDI
s odběrateli
Řešení je v současné době nejen v souladu se zmíněnou směrnicí o vysledovatelnosti výroby. „Tím, že se implementoval
zmíněný systém vysledovatelnosti, jsou pracovníci schopni dohledat údaje o tom, která směna nebo pracovník vyrobili cukr
či líh na danou paletu, a v případě potřeby jsou také schopni
stáhnout příslušné šarže z prodeje,“ vysvětluje Čestmír Váňa.

LINKA DOSTÁVÁ POKYNY
PŘÍMO NA ZÁKLADĚ DAT
Z ERP SYSTÉMU, ALE
TAKÉ PROSTŘEDNICTVÍM
MOBILNÍCH TERMINÁLŮ.

Získaná data mohou být navíc také používána
pro elektronickou komunikaci EDI s odběrateli.
„Díky novému systému jsme nejen splnili zákonný požadavek na vysledovatelnost zboží,
ale dokážeme kdykoliv přesně určit, kde se naSpolečnost Tereos TTD je vedoucí skupinou v oblasti zpracování cukrové řepy
chází kterákoliv naše paleta s cukrem, což bylo
v České republice a zároveň patří mezi deset největších českých potravinářských
v praxi již několikrát úspěšně ověřeno a plně vyfirem.
hovuje i podmínkám ISO,“ hodnotí implementaci
Karel Podhorský z IT oddělení společnosti Tereos TTD a doV první fázi projektu byly dodány mobilní terminály, které
dává: „Terminály mají dostatečný dosah snímacího paprsku,
přímo komunikují pomocí bezdrátové sítě se systémem Helios
což umožňuje snímat kódy i z paletového vozíku ze vzdáleGreen a umožňují expedici cukru. V druhé etapě došlo k zavenosti delší než 2 m, a to i přes sklo. Veškerá dialogová okna
dení značení celých palet cukru a jejich příjmu na sklad. „Tato
i virtuální tlačítka jsou dostatečně velká, aby se dala ovládat
součást projektu zahrnuje softwarové řešení, aplikátory etiket
pouze prsty bez použití stylusu. A konečně update terminálů
a průmyslové stacionární snímače pro čtení čárového kódu,“
na novou verzi programu nebo plošná úprava konfigurace se
doplňuje Čestmír Váňa. Celý systém byl navíc doplněn konprovádí na dálku automatickým stažením potřebných souborů
trolním snímačem čárových kódů, který provádí kontrolu dat
z našeho podnikového intranetu.“
v kódu na paletové etiketě v místě průjezdu palety do skladu.
Nejsložitější na celém projektu bylo vytvořit řízení dopravníku
a balicího stroje na základě dat z ERP systému Helios Green,
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Obdobná řešení byla společností KODYS aplikována i u jiných firem v oblasti potravinářství.    

Váš specialista na balení!

Umíme
víc než
balit!
Stretch
fólie

Ovinovací
balicí
stroje

Lepicí
pásky
a technika

Vázací
pásky
a techika
Paketovací
lisy

Ekobal spol. s.r.o. Vídeňská 172, 252 42 Vestec u Prahy, www.ekobal.cz
Tel.: +420 234 144 111, Fax: +420 234 144 777, E-mail: mail@ekobal.cz, objednej@ekobal.cz
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ŠKODA AUTO INVESTUJE
V MLADÉ BOLESLAVI
I KVASINÁCH
SPOLEČNOST ŠKODA AUTO LETOS INVESTOVALA KOLEM 22,5 MILIONU EUR DO ROZŠÍŘENÍ
ŠKODA PARTS CENTRA (ŠPC) V MLADÉ BOLESLAVI. JEHO CELKOVÁ PLOCHA SE TAK ROZŠÍŘILA
O 60 000 M2 NA 180 000 M2. JEN SKLADOVACÍ PLOCHY NYNÍ ZABÍRAJÍ VÍCE NEŽ 105 000 M2.
SOUČÁSTÍ SKLADU PRO ORIGINÁLNÍ DÍLY JE AUTOMATIZOVANÝ REGÁLOVÝ SKLAD, KTERÝ ZDE FUNGUJE
JIŽ NĚKOLIK LET. AUTOMATIZOVANÝ SKLAD BYL V ROCE 2017 OTEVŘEN TAKÉ V ZÁVODĚ KVASINY.
Adriana Weberová

Š

KODA Parts Centrum je největší sklad originálních dílů
a příslušenství značky ŠKODA a koncernových značek
VW, Audi a Seat v České republice a jeden ze tří evropských centrálních skladů koncernu Volkswagen. Rozšířené prostory zkrátí dodací lhůty originálních dílů a příslušenství. Kromě
toho rozšířením vytvoří ŠKODA AUTO potřebné skladovací
kapacity pro originální díly a příslušenství, které se budou od
roku 2020 používat pro budoucí elektromobily české značky.
Sortiment tvoří 140 000 položek
Skladovací centrum se zhruba 28 000 objednanými položkami denně pro zákazníky ve více než 100 zemích představuje důležitou součást celosvětové distribuční sítě originálních
dílů a příslušenství pro zmíněné značky.
Aktivní sortiment zahrnuje téměř 140 000 položek. Rychlou
a spolehlivou expedici dílů partnerům značky ŠKODA na ce‑
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lém světě i prodejcům dalších koncernových značek na vybraných trzích zajišťuje zhruba 500 zaměstnanců. V rámci letošního rozšíření ŠPC vzrostl jejich počet o dalších 40.
Od otevření v roce 1999 byl sklad originálních dílů postupně
rozšiřován. Aktuální rozšíření o dalších 31 000 metrů čtverečních bylo zahájeno v prosinci 2016 a dokončeno v březnu
letošního roku. Díky optimalizovaným procesům se objednané
originální díly a příslušenství dodávají na území České republiky a Slovenska do rána následujícího dne. Zákazníci ve vybraných evropských zemích obdrží svou zásilku do 24 hodin.
Automatizovaný gigant
za 15 milionů eur funguje už šest let
Za zmínku určitě stojí vybudování výškového regálového
skladu v roce 2012, který byl v budově vysoké 42 m vybaven
automatizovanou technologií. Do nového skladu automobilka

LOGISTIKA

investovala více než 15 milionů eur. Plně automatizovaný paletový sklad splnil požadavek uskladnění vysokých objemů
originálních dílů a příslušenství na relativně malé ploše dosahující 5600 m2. Jenom pro porovnání: ke skladování v 6m blokovém skladu by byla potřeba plocha 35 000 m2. Regálový
sklad má 11 uliček, dosahuje výšky 38 m a jeho kapacita je
30 000 až 40 000 palet v závislosti na velikosti palety. Ve
výškovém stavu jsou využívány systémové palety, na kterých
lze skladovat 13 rozměrově různých skladových jednotek –
převážně ocelových klecí.
Celý automatizovaný proces od naskladňování až po expedici
se tak skládá z regálových zakladačů, systému dopravníkových drah, výtahů a vozíků RGV. Výkon plně automatizovaného skladu se při naskladňování a vychystávání originálních
dílů a příslušenství pohybuje kolem 220 skladových jednotek
za hodinu. Originální díly a příslušenství se zde připravují
a expedují v třísměnném provozu. Denně tak opustí brány
ŠKODA Parts Centra přibližně 140 nákladních vozidel s 2450
paletami. Významná investice společnosti ŠKODA AUTO do
výškového plně automatizovaného regálového skladu předpokládá jeho fungování až po dobu 30 let.

V závodě Kvasiny nasadili roboty
Automatizovaný sklad byl také otevřen v roce 2017 v závo‑
dě Kvasiny. Pro výrobce automobilů jde o jeden z největších
logistických projektů novodobé historie. ŠKODA AUTO investovala v Kvasinách do inovativního konceptu více než osm
milionů eur.
Automatické uskladňování
a následná doprava dílů na výrobní linku
Sklad disponuje automatickým příjmem zboží (drobných dílů)
pomocí robotů a kamery a automatickým výdejem zboží prostřednictvím robotů, zdvižných plošin a posunovačů. V praxi
tak robot překládá boxy z dopravníku do vozíku zcela automaticky, bez zásahu člověka.
Drobné díly se nacházejí na centrálním místě uvnitř skladu dílů.
Ze skladu menších dílů jsou dopravovány přímo na montážní
linku. Tam přicházejí v režimu just-in-sequence, tedy přesně
v takovém pořadí, v jakém mají být doručeny. Nový automatický sklad v Kvasinách nabízí kapacitu 45 000 KLT boxů.
Očekávají se od něj roční úspory nákladů ve výši více než
jednoho milionu eur.  
PI

Budou vás milovat!

Dopřejte vašim
zaměstnancům
nový BENEFIT!

Konec namáhavé práce!
Je tu nový elektrický paletový vozík MT 12.
Bez namáhavého pumpování a tahání

Skladem!
49.990 Kč

Li-Ion baterie s rychlým dobíjením
Snadná obsluha a elektrický zdvih
Bezpečnost – automatické zastavení díky parkovací brzdě
Všestranné použití

Vozík vám přivezeme na vyzkoušení.
Buď si jej ponecháte, nebo jej opět odvezeme.

Kontaktujte naše zákaznické centrum: Linde Material Handling Česká republika s.r.o., Polygraﬁcká 622/2, 108 00 Praha 10, tel.: 271 078 114, info@linde-mh.cz, www.linde-mh.cz

CASE STUDY

Automatizace znásobila
efektivitu skladu
MALÉ PŘEDMĚTY VYŽADUJÍ SPOUSTU MÍSTA. ČÍM RŮZNORODĚJŠÍ NABÍDKA VÝROBKŮ A VĚTŠÍ OBJEM
OBJEDNÁVEK, TÍM VÍCE SKLADOVÝCH PROSTOR JE POTŘEBA. PO OBDOBÍ SILNÉHO RŮSTU V NEDÁVNÉ
DOBĚ DOSÁHL HRANIC SVÉ SKLADOVACÍ KAPACITY TAKÉ POSKYTOVATEL LOGISTICKÝCH SLUŽEB PRO
E-SHOPY, ACTIVE ANTS E-COMMERCE LOGISTICS. PROBLÉM VYŘEŠIL IMPLEMENTACÍ A POSTUPNÝM
ROZŠIŘOVÁNÍM SYSTÉMU AUTOSTORE.
Adriana Weberová

N

izozemská společnost Active Ants nabízí skladovací
služby pro více než 60 e-shopů v Belgii, Nizozemsku
a Německu. Pro své zákazníky nejen skladuje a balí
výrobky, ale také se stará o jejich zásilky. Obsah tvoří hlavně
drobné položky jako DVD, trička, knihy či hračky.

V důsledku stoupajícího počtu objednávek začala Active
Ants pociťovat nedostatek skladových prostor. Aby co nejlépe využila jejich kapacitu, rozhodla se v roce 2015 vybavit
sklad automatickým systémem pro malé předměty AutoStore.
„AutoStore je vhodný pro skladování a vychystávání malých předmětů, proto je ideální i pro náš provoz,“ říká Jeroen
Dekker, vedoucí partner Active Ants. Vývojem a integrací
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systému byla pověřena společnost Dematic. Na jaře 2015
byl instalován systém s 30 000 kontejnery, čímž se skladová kapacita zvýšila o 75 %. Krátce poté, co byl AutoStore
uveden do provozu, zvýšila Active Ants svou efektivitu v porovnání s předchozí manuální obsluhou čtyřnásobně. Proto se
společnost v loňském roce rozhodla k dalšímu postupnému
rozšiřování, díky kterému je nyní dispozici 64 000 kontejnerů,
z nichž vyjímá zboží 32 robotů místo předchozích 16.
Kompaktní skladový a vychystávací systém optimalizuje nejen
využití skladů, ale také automatizuje kompletaci. Výsledkem
je proto kromě vyšší kapacity skladu také lepší efektivita, bezpečnost a ergonomie práce.

CASE STUDY

Automatizace od
skladování až po expedici
Nový skladový systém využívá roboty, které automaticky vybírají správné kontejnery a přinášejí je k vychystávací stanici.
Jakmile tam dorazí, zaměstnanci vyhledají odpovídající položky a pokračují ve zpracovávání objednávky.
Ve skladu jsou dvě vychystávací stanice na objednávky, z nichž
každá má šest balicích stanic. Systém pick-to-light (kompletace
řízená světelnými signály) ukazuje manipulantovi kontejnerový
segment, kde se nachází požadované zboží, a také objednávkový kontejner, do nějž má být položka umístěna. Jakmile
jsou objednávky kompletní, inteligentní systém pro manipulaci
s kontejnery je odveze ke zvážení a fotografování. Některé
zásilky jsou nejprve přeneseny do jiné části skladu, kde operátoři ručně přidávají do expedovaného balíku velké nebo objemné položky. „AutoStore zpracuje kolem 90 procent všeho
zboží v našem skladu,“ doplňuje Jeroen Dekker.
Kontejnery se zkompletovanými objednávkami poté putují na
balicí stoly, kde jsou automaticky skenovány. Zaměstnanec
vidí na obrazovce přesný návod na zabalení. Nálepka s poštovními údaji a dodací list jsou vytištěny automaticky. Prázdné

kontejnery se potom přemísťují zpět do vychystávacích stanic
a zásilky do oddělení spedice. „Na návrhu balicích stanic
jsme spolupracovali se specialisty z Dematicu, abychom společně našli účinné, ergonomické a hospodárné řešení,“ připomíná Jeroen Dekker. Jak již bylo zmíněno, od chvíle, kdy byl
AutoStore v roce 2015 uveden do provozu, zčtyřnásobila
společnost svou efektivitu proti předchozímu manuálnímu postupu. Jean Lahaye, vedoucí partner, vidí i další růstový potenciál: „Nyní zpracováváme 240 objednávek za hodinu.
Při kompilaci oblíbených produktů v předstihu lze číslo dokonce ještě zvýšit. Vyžaduje to jenom drobné úpravy systému.“
Díky automatické kompletaci pracuje Active Ants také mnohem
levněji.
VÍCE NA

SKLAD JE NYNÍ
ERGONOMICKÝ A ROZŠIŘITELNÝ
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
A AUTOSTORE V ČÍSLECH

JAK AUTOSTORE FUNGUJE?
ZHLÉDNĚTE VIDEO
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MEZINÁRODNÍ
STROJÍRENSKÝ
VELETRH
1.– 5. 10. 2018
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ŽELEZNIČNÍ
VÝHYBKY
A PRAŽCE
PUTOVALY
DO INDONÉSIE
ANTONOVEM
SPOLEČNOSTI LOGPACK
A SANDER SUPPORT LOGISTIC MĚLY ZA
ÚKOL ZAJISTIT LETECKOU PŘEPRAVU ŽELEZNIČNÍCH
VÝHYBEK A BETONOVÝCH PRAŽCŮ. KROMĚ
ZAJIŠTĚNÍ LETADLA, KTERÉ BY ZVLÁDLO POJMOUT
NĚKOLIK TUN ZBOŽÍ, DODAVATELÉ BOJOVALI
S ČASEM, ALE TAKÉ S PŘETÍŽENÍM AŽ 5 G. KVŮLI
PŘETÍŽENÍ 5 G MUSELO BÝT BALENÍ DIMENZO‑
VÁNO AŽ NA PĚTINÁSOBEK SVÉ HMOTNOSTI.
Adriana Weberová

Z

adáním projektu bylo doručit do Indonésie pro tamní
železnici bezpečně a včas zásilku železničních výhybek a betonových pražců. Zákazník z časových důvodů zvolil před klasickou námořní cestou leteckou přepravu.
Klient si v posledním kole výběrového řízení vybíral ze tří
dodavatelů. Nakonec vyhrálo konsorcium firem LOGPACK
a SANDER SUPPORT LOGISTIC. „Vyhráli jsme díky schopnosti našeho týmu realizovat zakázku takovýchto parametrů.
A to především díky zkušenostem s balením nadrozměrných
nákladů pro leteckou přepravu,“ říká Martin Werner, ředitel
společnosti LOGPACK.
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Na samotnou přípravu před zahájením akce, respektive před
plánovaným odletem, bylo velice málo času, a to v řádu několika málo dní. „To je specifikum urgentních přeprav, kdy výrobky jsou ještě ,horké‘ a letadlo již startuje motory. Vzhledem
k celkovým rozměrům a hmotnosti bylo nutné objednat na přepravu Antonov An-124,“ vysvětluje Martin Werner.
Z pohledu balení bylo důležité správně provést zabalení jednotlivých kusů zásilky s ohledem na přetížení až 5 G, které
může během letecké přepravy na zásilku působit. Balení muselo být proto dimenzováno až na pětinásobek své hmotnosti.
Zároveň bylo nutné zachovat maximální hmotnost nákladového kusu 5 t, a to kvůli nakládce do letadla.
Celkem bylo pro leteckou přepravu připraveno 34 nákladových kusů, které se skládaly z osmi palet s výhybkami o rozměrech 10,5 × 2 m a hmotnosti do 5 t a 26 balíků železničních
betonových pražců o hmotnosti od dvou do pěti tun. Pro balení bylo použito řezivo – hranoly ošetřené a označené podle
ISPM 15. „Fixace výhybek i pražců byla realizována pomocí
dřevěných hranolů, závitových tyčí M16 a tkané vázací pásky
s pevností v tahu 2500 kg,“ doplňuje Jan Valerián, jednatel
společnosti SANDER SUPPORT LOGISTIC.
Proces balení a nakládka na kamiony byly realizovány v prostorách společnosti LOGPACK ve Frýdku-Místku, kde mají
k dispozici těžkotonážní vysokozdvižný vozík vhodný pro
manipulaci s nestandardními břemeny. Nakládka do letadla
probíhala na letišti v Ostravě-Mošnově. Samotnou nakládku
zajišťovala posádka letadla, která jediná má oprávnění do
letadla cokoliv umístit. „Na nás bylo připravit load masterovi
letadla tzv. load plan. To je dokument, ve kterém jsou specifikovány jednotlivé nákladové kusy včetně rozměrů, hmotností
a rozložení v letadle,“ říká Jan Valerián, kterého doplňuje
Martin Werner: „Projekt byl unikátní v tom, že se jej podařilo realizovat v rekordně krátkém čase. Letadlo typu Antonov
AN-124 přilétá na česká letiště jen dvakrát nebo třikrát za rok.
Spokojenost s realizací této náročné části logistické akce vyjádřil nejen český exportér výhybek, ale především příjemce
a objednatel balení a přepravy z Indonésie. 
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CENTRÁLNÍ
MOZEK SKLADU
Mantrou každé výrobní firmy je v současnosti
ŠTÍHLÁ VÝROBA. Nestačí produkt „jen“ zhotovit,
zároveň je nutné ustát tlak konkurence, která nutí
prodávat za nižší ceny při zachování kvality.
Štíhlé procesy
nejen ve skladech
Připočtěme k tomu rostoucí mzdové náklady a fakt, že
z běžných skladníků se pomalu, ale jistě stávají nedostatkové
profese. Naopak zákazníci jsou čím dál náročnější a vůči
jakýmkoliv chybám citlivější. A tak dnes management každého podniku hledá způsob, jak se s těmito výzvami vyrovnat.
Moderní vybavení, technologie a efektivnější postupy patří
k nejskloňovanějším tématům.
Umělá inteligence přichází do skladu
Společnost KVADOS dlouhodobě vnímá tento trend a řadu
let pracuje na vývoji produktu mySTOCK® WMS. Nějakou
dobu trvalo, než se nám podařilo vysvětlit odpovědným pracovníkům, že WMS neznamená pouhou implementaci čárového
kódu do skladu. WMS nejnovější generace aktivně využívají prvky umělé inteligence, kdy na základě řady pravidel
a podmínek přijímají rozhodnutí o řízení skladu. Dokážou
velmi efektivně naplánovat úkoly jednotlivým pracovníkům, ale
také navrhnou optimální uložení skladových zásob. Na základě predikce budoucí poptávky tak řídí umístění nejžádanějšího zboží do nejvýhodnějších pozic v dostatečném množství.
Zboží míří za obsluhou
Cílem optimalizace skladovacích procesů je nejen zvýšení
skladového výkonu, ale také efektivní využití všech prostorů
skladu. Plánování skladových operací je založeno na principu, aby se lidé nepohybovali za zbožím, ale aby zboží
směřovalo za obsluhou. To se dá poměrně dobře vyřešit za
pomoci dopravníkových tratí, shuttle systémů, paletových zakladačových systémů (AS RS) nebo robotických vozíků (AGV).
Složitějším úkolem je nahradit ruční manipulaci se zbožím.
Tady si budeme muset ještě pár let počkat. Vychystávání
zpřesní například využití světelné navigace (pick-to-light), navigace hlasové (pick-by-voice) nebo nasazení RFID čipů namísto čárových kódů. Všechny tyto pomocníky ale musí řídit
jeden spolehlivý systém – WMS.
Nespoléhejte se na kreativitu skladníka
Úhelným kamenem řízeného skladování je řízení lidí ve skladu.
Nejčastěji se k tomu využívají mobilní terminály typu PDA s in‑

stalovanou aplikací mySTOCK®, které jsou každodenním prů‑
vodcem všech pracovníků skladu. Poskytují informace o aktuálně přidělených úkolech nebo navigují na konkrétní místo ve
skladu. Díky řadě promyšlených funkcí se eliminuje chybovost.
Bez velké dodatečné pracnosti lze například provádět inventarizaci daných lokací a zboží nebo optimalizovat uložení ve
skladu seskupením položek nebo naopak rozmístěním do více
pozic. O to všechno se na pozadí stará, jak jej často klienti
nazývají, „centrální mozek skladu“ – jádro WMS. Úkolem
systému je nezřídka i eliminovat iniciativu jednotlivců, která
může mít za následek naopak zvýšení chybovosti a pracnosti.
Vedoucí pracovníci pak mají k dispozici přehled o aktuálním
výkonu skladu a také o úzkých místech díky dispečerskému
nástroji mySTOCK® Manager. Může být k dispozici pro
zajištění dostatečných personálních kapacit, řešit potřebné doplnění kompetencí či techniky. Ale i pro všechny tyto úkoly mu
systém poskytuje komplexní data a podklady.
Automatická
funkce nákupčího
Umělá inteligence a automatizace
dnes nalézá uplatnění i v samotném
procesu nákupu a řízení dodávek
zboží a materiálu do skladu. Napří‑
klad výpočet a predikce budoucí
poptávky se řídí podle řady proměnných, jako je sezona, předpověď
počasí atd. Do procesu nákupu tak
opět vstupují technologie a v dalším
kroku pomáhají řídit, kam se mají
skladové zásoby konkrétního zboží
uložit, aby byly dostupné v lokacích
s nejvyšším výkonem a dostupností.
Obrazovka PDA –
obrazovka s příkazem

UKÁZKA REPORTU ZAŘÍZENÍ PDA –
ZAPLNĚNÍ BALÍKOVÉHO SKLADU
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Co je dobré pro váš byznys
Svět a jeho procesy jsou stále složitější, potřeby lidí se proměňují. Tomu všemu se musí přizpůsobovat jednak produkce,
jednak logistika. A do tohoto složitého světa čím dál více zasahují moderní technologie, umělá inteligence, automatizace
a robotizace. Pokud nechcete zůstat na chvostu dění, je potřeba aktuální trendy bedlivě sledovat a řešit jejich přínosy pro
váš byznys dnes i zítra. 

www.kvados.cz
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Tradiční výrobky
v rukou moderních
technologií
JIŽ VÍCE NEŽ 90 LET SE V HISTORICKÉ BUDOVĚ V CENTRU CHOCNĚ VYRÁBĚJÍ MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY.
A ZATÍMCO SE SORTIMENT VÝROBKŮ MĚNÍ POUZE MINIMÁLNĚ, VÝROBNÍ TECHNOLOGIE SE ZA TU
DOBU POCHOPITELNĚ MUSELY PŘIZPŮSOBIT DOBĚ, A BUDOVA JE TAK PROŠPIKOVÁNA MODERNÍMI
VÝROBNÍMI SYSTÉMY. NEJNOVĚJŠÍM TECHNOLOGICKÝM POKROKEM JE ROBOTICKÁ BALICÍ LINKA
S ŠESTI ROBOTY STÄUBLI A KOMPLEXNÍM DOPRAVNÍKOVÝM SYSTÉMEM DODANÁ VÝHRADNÍM
PARTNEREM, SPOLEČNOSTÍ TMT.
Adriana Weberová
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Ch

oceňská mlékárna je součástí české skupiny
ACCOM, jednoho z největších výrobců potravin v České republice. V porovnání s ostatními mlékárnami nicméně patří spíše mezi ty menší s denní
spotřebou přibližně 60 tisíc litrů mléka. Zhruba 120 zaměstnanců a stálých brigádníků zde vyrábí oblíbené smetanové
jogurty nebo Tradiční choceňské, dříve známé jako pomazánkové máslo. A právě v jeho produkci, s výrobní kapacitou přibližně 400 tun měsíčně, je mlékárna jedničkou na
českém trhu. Pomazánková másla různých příchutí vyrábí
v Chocni už 40 let.

O SKLÁDÁNÍ KELÍMKŮ DO PLAT
SE STARAJÍ CELKEM ČTYŘI
ROBOTY STÄUBLI SCARA TS60.

Dvacet tisíc kelímků každou hodinu
Po dokončení návrhu pracoviště se TMT pustilo do výroby
jednotlivých komponent a kompletní novou linku o rozloze
více než 250 m2 poté sestavilo ve své nově postavené hale
v Chrudimi, kde tak mohl probíhat testovací provoz zcela bez
zásahu do stávající výroby. Technologickým oříškem bylo vyřešit manipulaci s kelímky, které jsou ve výrobě ještě teplé
a například při nárazu jeden do druhého se chovají velmi nevyzpytatelně – i proto bylo testování nutné pro odladění bezproblémového provozu.

CHOCEŇSKÁ MLÉKÁRNA:
VÍCE NEŽ 90LETÁ TRADICE VÝROBY
MLÉČNÝCH PRODUKTŮ
Choceňská mlékárna je ryze českou mlékárnou
vyrábějící pomazánková másla, smetanové

Kvalitní produkty
vyžadují stejně kvalitní i technologii
Velký důraz je zde kladen na dodržování tradičních receptur
a kvalitního obsahu výrobků. „Vzhledem k dobré odezvě trhu
a stoupajícímu zájmu o výrobky z naší mlékárny je vidět, že
roste počet lidí, kteří si za kvalitu rádi připlatí,“ vysvětluje Jan
Fogl, zodpovědný za obchod a marketing. Například smetanové jogurty mají svou typickou chuť díky minimálnímu obsahu 10 % tuku v bílé složce a i přes modernizaci výrobních
postupů je základ stále stejný, aby byly zachovány konzistence a chuť a zároveň dodrženy přísné mlékárenské normy.

DVA ROBOTY STÄUBLI
ZVLÁDNOU PŘIPRAVIT
DOHROMADY 11 PALET
POMAZÁNEK KAŽDOU HODINU.
Značná pozornost před realizací projektu robotické balicí linky
byla kladena na výběr vhodného integrátora, který celý koncept vymyslí a uvede do provozu, stejně jako na volbu dodavatele robotů. Technický manažer Choceňské mlékárny Josef
Brokeš dodává: „I když se nabízela levnější řešení, stejně jako
u našich výrobků jsme se zajímali zejména o tu nejvyšší kvalitu, a proto jsme se rozhodli pro společnost Stäubli Systems.“
Volba integrátora padla nakonec na společnost TMT Chrudim,
která se věnuje zejména dopravníkovým systémům a zároveň
má zkušenosti s průmyslovými roboty Stäubli. Určitým limitem
byly poněkud stísněné prostory mlékárenské budovy v Chocni,
do kterých bylo nutné jednotlivé technologie uzpůsobit.

pomazánky, smetanové jogurty a tvarohy.
V současnosti výroba zahrnuje řadu s obchodní
značkou Choceňská mlékárna 1928 a výrobu pro
privátní značky některých maloobchodních řetězců.

Celá linka je řízena systémem Siemens S7-1500 a svou velkou
úlohu zde kromě celkem 77 metrů válečkových, řetězových
a pásových dopravníků hraje i šestice robotů Stäubli. První
na řadu přicházejí čtyři čtyřosé roboty SCARA TS60, které
zvládnou naskládat do paletek z vlnité lepenky až 20 tisíc kelímků za hodinu. Díky jejich kompaktnímu designu a velkému
pracovnímu dosahu bylo možné minimalizovat velikost tohoto
pracoviště. Plná paletka potom přijíždí ke dvěma šestiosým robotům Stäubli RX160, které je skládají na připravené palety.
PI
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U některého druhu paletek komplikují skládání na paletu jejich
tvary s různě vysokými stěnami, kdy musí robot chytře zakládat
paletky pod zvláštním úhlem, aby držely na sobě.

pro tradiční pomazánková másla je variabilní a typ produk‑
tů se mění i vícekrát denně, je důležitá flexibilita a pružnost
s ohledem na požadavky odběratelů, kterou se takto podařilo
zvýšit. Z původních 11 pracovníků na balicí lince jsou zde
nyní průměrně tři v závislosti
na typu produktu, ostatní tak
může firma využít na dalších
pracovištích. „Ani u nás tak roboty neberou práci lidem, stále
máme otevřené pozice, které
se nedaří obsadit, a automatizace je tak nezbytná,“ uvádí
Jan Fogl na pravou míru jeden
z častých mýtů o robotech.
Důležitou součástí je i kvalitní
a přehledné uživatelské
rozhraní pro operátory linky.

Šestiosý robot RX160 využije při paletizaci celý svůj dosah.

ROBOTY SCARA MAJÍ ZDVIH
400 MM A DISPONUJÍ
OCHRANNÝMI PRVKY PRO
APLIKACE V POTRAVINÁŘSTVÍ.
Důraz na integraci za provozu
Jedním z klíčových momentů byla vlastní integrace robotické
linky ve výrobním závodě, jak vysvětluje Josef Brokeš: „Naším
požadavkem bylo přerušit výrobu maximálně na dva dny na
každé lince, což se povedlo – takže jsme stále byli schopni
pokrývat dodávky a obchod prakticky nic nepoznal. Celá integrace zabrala méně než měsíc, a zatímco v jejím průběhu
už někde fungovaly roboty, na jiných částech linky ještě stále
pracovali lidé.
Po zhruba půl roce provozu si novou linku v Choceňské mlékárně nemohou vynachválit. Jelikož provoz na výrobní lince
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Pilotní projekt
i pro druhou mlékárnu
Spolupráci s TMT i se Stäubli si pochvaluje Josef Brokeš: „Díky
ideální blízkosti v rámci regionu máme zajištěnou včasnou
odezvu, nejdelší odstávku jsme tak měli asi tři hodiny – veškerá data se totiž snažíme mít online, abychom dokázali celý
proces monitorovat a vyhodnocovat.“ Již nyní tak přemýšlejí
o dalším možném využití robotů v Choceňské mlékárně, nabízí se například koncová paletizace jogurtů nebo míchání
jogurtů s více příchutěmi do paletek. Zároveň se pracuje na
projektu obdobné balicí linky pro sesterskou Bohušovickou
mlékárnu. „Se stávajícími technologiemi jsme velmi spokojeni a snažíme se o standardizaci technologií v rámci našich
firem, i proto jsme dodavatele vybírali dlouho a pečlivě,“ shrnuje Josef Brokeš budoucí plány. 

ROBOTICKÁ BALICÍ LINKA
V AKCI NA VIDEU

Perfektní team

Kompletní řešení pro sbírání,
balení a paletizaci

2017

2018

Průmyslové roboty, CNC stroje a CNC řídící systémy jsou kompletně navrženy a vyrobeny v Japonsku.

Silný partner pro kompletní manipulační proces
Nikdo jiný Vám nenabídne tak ucelenou nabídku.
Nejširší produktová řada v průmyslu umožňuje FANUC
poskytovat vše, co potřebujete pro zrychlení, zpružnění
a zefektivnění Vašich manipulačních procesů.
Ideální roboty pro sbírání, balení a paletizaci umožňují
perfektní synchronizaci a hladký průběh procesů od
prvního do posledního kroku. Nezáleží, zda je Vaše
zboží velké nebo malé, lehké nebo těžké, robustní
či křehké, vždy máme perfektní řešení pro všechna
průmyslová odvětví a aplikace.

FANUC Czech s.r.o.
Tel.: +420 234 072 900
WWW . FANUC . CZ
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Platan SE STÁČÍ
DO PLECHOVEK
VE TŘECH PODLAŽÍCH
NOVÁ PLNICÍ LINKA DO PLECHOVEK V PIVOVARU PROTIVÍN JE PRVNÍ INSTALACÍ VE SKUPINĚ
PIVOVARY LOBKOWICZ GROUP, KAM PIVOVAR PATŘÍ. PŘI VÝBĚRU DODAVATELE VSADIL NA
TECHNOLOGII KHS, KTERÁ BYLA INSTALOVÁNA VE TŘECH PODLAŽÍCH. NEJVĚTŠÍM PŘÍNOSEM
PROJEKTU JSOU EFEKTIVNÍ PROCESY NA MALÉM PROSTORU.
Adriana Weberová

P

ivo v plechovkách zažívá boom po celém světě. Aby
pivovary splnily rostoucí poptávku, musí v budoucnosti
počítat s rozšířením kapacit. Pivovar Protivín v České republice, který je součástí skupiny Pivovary Lobkowicz Group,
jasně ukazuje, jak mohou střední pivovary udržet krok s tímto
trendem. S novou plechovkovou linkou od společnosti KHS
uvedl pivovar na trh v krátké době nejen různé druhy piva,
ale také se začal efektivně etablovat v novém obalovém
segmentu.
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Oblibu PET lahví vystřídal
boom v plechovkách
Chování spotřebitelů často ovlivňují politické dopady a rozhodnutí v oblasti legislativy. Teprve v roce 2017 Česká republika přijala celostátní zákaz kouření. Stát následně ještě
zpřísnil evidenci tržeb v pohostinství a restauracích zavedením
elektronické evidence tržeb. V zemi s největší spotřebou piva
na obyvatele a pivovarskou tradicí známou po celém světě
toto rozhodnutí znamenalo dopad na tradiční české hospůdky
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a bary. Částečně klesla i poptávka po pivu – nejvíce to postihlo právě sudová piva (KEG), kde se celorepubliková spotřeba snížila nejvíce.
Těmito opatřeními ovšem vláda pravděpodobně neúmyslně povzbudila trend, který začal již před lety i v okolních členských
státech EU. V minulosti bylo procento sudů naplněných pivovary okolo 50 %, přičemž podíl skleněných lahví činil 45 %.
Zbylých 5 % bylo rozděleno mezi PET, plechovky a další
obaly. Češi však začali nakupovat stále více jednocestných
obalů. Po boomu piva v nevratných PET lahvích začala postupně stoupat poptávka po plechovkách. Před pouhými deseti lety mělo pivo v plechovkách tržní podíl pouhých 2,5 %
na celém českém pivním trhu. Ten se od té doby zvýšil na
více než 10 %.
K pivu v plechovkách
vedly požadavky spotřebitelů
V roce 2016 převzala čínská investiční skupina ryze českou
skupinu Pivovary Lobkowicz Group, jejíž součástí je i Pivovar
Protivín. Počátkem roku 2017 si tento pivovar následně nastavil směr pro své budoucí portfolio obalů. V návaznosti na
rostoucí poptávku po plechovkách byla z řady významných
investic vyňata právě plechovková linka, která byla s označením jako zcela prioritní ihned realizována. K tomuto rozhodnutí přispěla v rámci České republiky právě zmíněná změna
v chování spotřebitelů a požadavky trhu na rozšíření plechovkového segmentu. Společnost si rovněž přála posílit dobré
jméno svých tradičních piv v novém individuálním balení.
Pro tuto významnou investici si vybrala právě Pivovar Protivín,
a to díky vybavení a zázemí, které nabízí provoz v Protivíně.
Pivovar se totiž tradičně zaměřuje nejen na udržení vysoké

kvality piva, ale je také znám svými vysokými standardy v požadavcích na kvalitní obaly.
Při výběru mezi technologiemi padlo rozhodnutí na společnost KHS. V porovnání s alternativními dodavateli získal výrobce, KHS Dortmund, celou zakázku především díky nejlepší
energetické bilanci nabízeného systému a celosvětovým re‑
ferencím plechovkových linek na klíč. Velkou úsporu nákladů
na elektřinu přinesl zejména dodaný rozsah balicích a paletizačních strojů.
Výzvou bylo rozdělení
výroby do tří pater
Michal Voldřich, ředitel pivovaru, k výběru dodavatele doplňuje: „Již od samého začátku technologie KHS plnila to, co
slibuje, je to čistě promyšlená koncepce, což ovlivnilo i fázi
našeho rozhodování. Rádi bychom zdůraznili vynikající kvalitu
obalu a spolehlivost systému depaletizace.“ Dalším benefitem
podle něho je extrémně nízký příjem kyslíku na plniči. „K dosažení těchto výsledků předcházelo pečlivé plánování rozložení
všech strojů nové technologie. Namísto použití optimálního
uspořádání výrobní linky na ploše přibližně 50 x 50 metrů
navrhl dodavatel novou plechovkovou linku tak, aby se vešla
na stávající výrobní plochu ve třech podlažích, kde každá
měří pouze řádově 20 x 20 m.“
Zatímco paletizace a kompletní depaletizace, jakož i auto‑
matické vkládání prázdných plechovek a výjezd plných
plechovek z linky jsou instalovány v prvním patře, skutečná výroba probíhá v patře druhém. Pro získání většího prostoru linky
přidal dodavatel technologie podestu jako třetí patro, kde po
procesu plnění probíhá celé skupinové balení. Obalové materiály, jako jsou fólie nebo traye, či lepidla jsou dopravovány ke
PI
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stroji na podestu speciálním paletovým výtahem. Další výtah
následně přiváží z třetího do prvního patra prostřednictvím
integrovaného dopravního systému nepřetržitě traye s plnými
plechovkami k paletizaci.
Linka produkuje až 20 000 plechovek za hodinu, a to bez
ohledu na formát. S novou technologií plní pivovar do plechovek o objemu 0,33 l a 0,5 l střídavě ležáky, pivo light
nebo bez alkoholu.
Cenové a energeticky
efektivní plnění a balení
Požadavkem bylo udržení vysoké kvality regionálních značek
piva, a to i z pohledu citlivých mikrobiologických procesů
a hygieny. Z tohoto důvodu je technologie nad svou čistou
zónou okolo plniče vybavena dále i přídavnou klimatizační
jednotkou. Samotné pivo se plní při konstantní teplotě 12 °C.
Díky stálé teplotě a úpravě vzduchu nad plničem se snížila
spotřeba nákladů na provoz a také opotřebení HEPA filtrů integrovaných do čisté zóny, čímž se současně výrazně prodloužila jejich životnost.

systémům. Tato technologie systému plnicího ventilu certifikovaná společností TÜV dává pivovaru možnost velkých úspor
během procesu plnění. „Evakuace je proplach plechovky
oxidem uhličitým tak, aby se vytlačil kyslík, respektive vzduch
v prázdné plechovce, a pivo se plnilo do atmosféry CO2
k ochraně produktu, trvanlivosti atd. S tím je spojená spotřeba
CO2, kterého je nedostatek, proto se pyšníme jeho úsporou,“
potvrzuje Lubomír Neubauer, ředitel regionu CZ & SK společnosti KHS.
Ohřev plynem snížil
náklady na skupinové balení
Náklady na energeticky náročné procesy v oblasti skupinových balení klesly také díky speciálnímu vybavení: místo elektřiny jsou obě baličky řady KHS Kisters vybaveny ohřevem
pece plynem. Jedná se o unikátní systém, který je integrován
přímo na balicích strojích.
Pivovar si také nainstaloval své kontrolní měřidlo, které online
mapuje vývoj spotřeby elektrické energie v čase. Výsledky jsou
po několika měsících provozu pozitivní: Zatímco srovnatelná
výrobní linka bude podle uspořádání strojů spotřebovávat přibližně 120 až 150 kilowattů za hodinu,
skupina Pivovary Lobkowicz Group provozuje svou
novou linku pouze s provozní spotřebou okolo 37 kilowattů elektrické energie za hodinu.

Plechovková linka monitoruje spotřebu energie.

Vzhledem k omezenému prostoru byla linka naplánovaná na
třech různých úrovních podlah. Po zabalení je tray s plechovkami
dopravován po spirálovém dopravníku do prvního patra, kde jsou
následně paletizovány.

V praxi se také ukázalo, že díky plnicímu systému KHS
Innofill Can DVD dosahuje obsah kyslíku v pivu velmi nízkých
hodnot – to byl jednoznačně faktor, který rozhodl ve prospěch
KHS. Pivovar přitom spotřebuje při provozu zhruba o 30 %
méně CO2 k evakuaci plechovky před plněním oproti starším
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Univerzální balička zvládne
různé druhy skupinového balení
Vzhledem k použití různých obalů, odlišných skupinových balení (trayů), je strojní zařízení velmi flexibilní. V závislosti na druhu sekundárního nebo terciárního balení jsou
plechovky zpracovávány buď smršťovacím procesem KHS
Innopack Kisters SP, nebo baličkou KHS Innopack Kisters TSP
s tím, že multipacková balení mohou jet ve dvou řadách.
Zatímco první balicí stroj produkuje balení se čtyřmi, šesti nebo
dvanácti plechovkami, zásobník trayů a následná pec ve
druhém stroji jsou určeny pro balení do traye nebo jeho kombinaci s fólií po 24 nebo jen 18 plechovkách v jedné vrstvě.
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Nová linka se k dnešnímu dni používá pro dvanáct různých
druhů piva. „Hlavním kritériem výběru byla proto pro nás
i rychlost a snadnost přestavby formátů. V tomto ohledu je
technologie KHS mnohem progresivnější než ostatní obdobná
zařízení, se kterými jsme byli dosud obeznámeni,“ zdůrazňuje Michal Voldřich a dodává: „V závislosti na složitosti produktů, které plníme a balíme, trvá nejrychlejší změna produkce
včetně základní sanitace jen jednu hodinu. Navzdory běžným
přestavbám na nový druh piva a formát jsou pro práci s linkou
zapotřebí pouze tři operátoři. Ve srovnání s dříve použitými
systémy plnění a balení to představuje snížení o přibližně
60 % na stejný výkon technologie.“

Díky systému dálkové diagnostiky ReDiS se mohou techničtí
specialisté KHS přihlásit do systému např. i přímo z mateřského závodu v Německu a upravovat parametry na strojích
dálkovou analýzou. „Díky intenzivní podpoře poskytované
společností KHS byla naše plechovková linka uvedena do
provozu bez jakýchkoliv problémů nebo komplikací,“ podotýká Michal Voldřich. „Naše obsluha linek bývá opakovaně
překvapena, jak snadné je takový stroj obsluhovat, a to i přes
velkou složitost všech procesů.“
Ředitel Pivovaru Protivín Michal Voldřich zvláště pochvalně
hovoří o spolehlivosti systému nové depaletizace.

Balicí stoje KHS Kisters poskytují širokou škálu
možností. Pivovar může změnit formát balení
podle požadavků trhu.

O SKUPINĚ
PIVOVARY LOBKOWICZ GROUP
Skupina Pivovary Lobkowicz Group se skládá
ze sedmi středně velkých českých pivovarů.
Díky tomu nabízí v současnosti široký
sortiment 70 různých druhů piva. Investice se
jednoznačně vyplatila, proto se ve skupině
zvažují další strategické investice, a to i do
plnění a stylového balení piva.

Servis poskytuje analogovou nebo
virtuální podporu přes vzdálené připojení
Pivovar hodnotí kladně i tzv. poprodejní servis. Dodavatel technologie podporuje pivovar v celém procesu výroby na nové
lince. Tým zaměstnanců společnosti KHS Czech v Českých
Budějovicích, která je vzdálena necelou hodinu jízdy od pivovaru Protivín, může v případě potřeby jednat rychle. Obě
společnosti tak spolupracují jako tým.

Skupina Pivovary Lobkowicz Group může na své první
plechovkové lince úspěšně plnit různé druhy svých piv.

Pivovar Protivín nyní působí jako vzor pro všech sedm pivovarů skupiny Pivovary Lobkowicz Group. Tento krok nebyl jen
užitečný, pokud jde o vnitřní situaci skupiny. Investici do nové
technologie zdůvodňuje i vývoj prodejních údajů v plechovkách. Podle odhadů společnosti Euromonitor se očekává na
českém trhu s pivem nárůst podílu plechovek o 20 % do roku
2021. Skupina Pivovary Lobkowicz Group v současné době
zvažuje společně s KHS možnost navýšení kapacit, popř.
i formou druhé plechovkové linky. 
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Plastové obaly
a cirkulární ekonomika
SYNTETICKÉ POLYMERY, MEZI KTERÉ PATŘÍ NAPŘÍKLAD TERMOPLASTY, SE STALY FENOMÉNEM DRUHÉ
POLOVINY MINULÉHO A ZAČÁTKU TOHOTO STOLETÍ, KDYŽ JEJICH SVĚTOVÁ VÝROBA A SPOTŘEBA
VZROSTLY MEZI LÉTY 1950 AŽ 2017 Z 1,5 NA 348 MIL. TUN, COŽ ZNAMENÁ PRŮMĚRNÝ ROČNÍ
RŮST O NEUVĚŘITELNÝCH 8,5 %. V TĚCHTO HODNOTÁCH JSOU ZAHRNUTY POUZE TERMOPLASTY,
TERMOSETY A ELASTOMERY. SAMOTNÉ TERMOPLASTY PŘEDSTAVUJÍ 291 MIL. TUN. NENÍ ZAHRNUTA
PRODUKCE A SPOTŘEBA SYNTETICKÝCH VLÁKEN A ADITIV DO KOMPOZITŮ.
František Vörös – konzultant Sdružení EPS ČR

P

odle studie týmu amerických vědců z července 2017,
vedeného Ronaldem Geyerem, se za posledních 60 let
spotřebovalo globálně 8,3 miliardy tun všech syntetických polymerů, přibližně dvě miliardy tun je stále aplikováno,
zbývající množství má charakter odpadů, přičemž 9 % bylo
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recyklováno, 12 % bylo využito energeticky a zbytek skončil
na skládkách nebo v přírodě, včetně řek a oceánů. Při zacho‑
vání stávajícího, nevyhovujícího způsobu zacházení s plas to‑
vým odpadem by dosáhlo do roku 2050 množství odpadních
plastů na skládkách a v přírodě výše 12 miliard tun. > 48
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INSPEKČNÍ SYSTÉMY EYEC
„KONTROLUJ!“ volá trh
KVALITA JE KLÍČEM, KTERÝ OTEVÍRÁ DVEŘE
K ÚSPĚCHU v dnešním podnikání, kde není místo
pro chyby. K chybám samozřejmě dochází, ale jsou
velmi drahé, a v některých odvětvích – zejména
ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu – jsou
nepřípustné. Zákazníci chyby neodpouštějí a přecházejí
ke konkurenci. Proto musí jít kvalita ruku v ruce
s odpovědností za vyrobené zboží. Přestože je obal
na samém konci každého procesu, očekává se nejvíce
právě od něj. Musí být zárukou, že výrobek, který nejen
chrání, ale i prodává, je bezpečný. Jak zabezpečit
výrobek, podnikání a zároveň se postarat o zákazníky?

Použití systému
EyeC Proofiler Graphic
umožňuje porovnávání
souboru zákazníka
se souborem pro tisk
a detekci potenciálních
nesrovnalostí již na
začátku procesu.

VÍCE O SYSTÉMECH
EYEC PROOFILER 1200-1700 DT
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

J

e nutné zajistit komplexní péči o obal zákazníka, a to
v každé fázi výroby. Majitelé tiskáren si uvědomují, že trh
s odběrateli jejich výrobků začal volat po kontrole. Proto investují do kontrolních systémů, které eliminují jak tiskové chyby,
tak i chyby generované člověkem a zaručují, že výsledky
práce budou v souladu s očekáváním zákazníka. Majitelé
značek jsou si naopak existence takových řešení vědomi
a často je do svých továren zavádějí. „V době čím dál nižších
nákladů, menších objemů zakázek, bohatého portfolia a zároveň čím dál vyšších požadavků na kvalitu kladených na obalový tisk přináší vědomá kontrola jednotlivých fází každého
procesu ekonomický úspěch a bezpečnost pro obě strany,“
říká Marcin Weksler, vedoucí oddělení EyeC pro střední a východní Evropu. Společnost se specializuje na výrobu systému
kontroly kvality a shody obalů pro polygrafický, farmaceutický
a kosmetický průmysl a FMCG. „Proto již 16 let reagujeme na
potřeby trhu a vytváříme správné nástroje: nezávislé, přesné,
zajišťující opakovatelnost, přinášející úsporu času a peněz,
a především eliminující riziko chyb.“

ukončení vygenerují inspekční zprávu ve formátu PDF. Klíčová
je také možnost kontroly všech obalových prvků v jednom procesu a pomocí jednoho systému. „Koncept je jednoduchý:
šablonou je PDF soubor s návrhem skládačky nebo letáku
a vzorkem je jiný PDF soubor s návrhem pro zákazníka nebo
naskenovaný obal. Kontrola je rychlá, objektivní a především
opakovatelná – tak často, jak je to nezbytné. Operátor po
nějaké době vidí na monitoru všechny odchylky a může rozhodnout, zda jsou kritické nebo ne.

Jednoduchý koncept a nejvyšší kontrola
Systémy EyeC detekují nežádoucí rozdíly na celé ploše obalu
bez ohledu na to, zda se jedná o skládačku, leták, etiketu
nebo fólie. Platí to i pro archy a tiskovou montáž. Porovnávají
grafiku, barvy a text v libovolném jazyce. Ověřují kódy 1D,
2D a QR v souladu s normami ISO a také dekódují zápis
Braillova písma v libovolné abecedě a měří výšku všech bodů
a jejich umístění na ploše např. lepenkové skládačky. Po

Stoprocentní kontrola nákladů je dnes již standardem. Jedná
se o zcela novou úroveň komfortu a bezpečnosti práce.
Existuje něco důležitějšího?

Systémy EyeC ověřují vytištěné stránky, tiskové archy a role
etiket, skládaček, letáků i fólií. Kontrolují celý výrobní proces –
prepress, press a postpress. Nabídka společnosti zahrnuje
offline a inline systémy pro tiskové stroje (archový a rotační ofsetový tisk), skládačky, lepičky i převíječky. Všechny výrobky
EyeC jsou vytvářeny v souladu s doporučeními GAMP5 (předpisy pro správnou výrobní praxi pro farmacii) a splňují technické požadavky stanovené v CFR 21 Part 11 (směrnice FDA
o elektronických záznamech pro potravinářství a farmacii).

www.eyecpolska.pl
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Nejvyšší růst zaznamenají
flexibilní obaly pro potraviny
Podle údajů evropské asociace výrobců plastů Plastics Europe
se v roce 2017 podílela EU 28 plus Norsko a Švýcarsko na
světové spotřebě plastů 18,5 %, USA 17,7 % a lídr Čína
29,4 %. Hlavním aplikačním sektorem jsou obaly s 40% podílem, následuje stavebnictví s 20% podílem. Podle studie
MarketsandMarket poroste spotřeba plastů v obalovém průmyslu do roku 2022 o 5,7 % ročně, přičemž nejvyšší růst
zaznamenají flexibilní obaly pro potraviny a pěnové výrobky například z EPS.

řešených ve 32 zemích. Ve výroční zprávě z března 2018
figuruje seznam 74 zapojených asociací, včetně Asociace
plastikářského průmyslu ČR. Zpráva zahrnuje informace
o 355 projektech v různém stupni řešení. V ČR neexistuje
žádný projekt.

Při evropské spotřebě plastů ve výši 50 mil. tun ročně vzniká
přes 52 % odpadů. Konkrétně to bylo 27,1 mil. tun v roce
2016, z toho bylo 8,4 mil. tun vytříděno pro recyklaci,
11,3 mil. tun bylo využito energeticky a 7,4 mil. tun bylo
skládkováno. Podíl recyklátu ve spotřebě plastů v Evropě dosáhl 6 %. Za zmínku stojí, že v současné době nemají dvě mi‑
liardy obyvatel zeměkoule šanci k ukládání plastových odpadů
v rámci sběrných systémů. Ani v USA nemají zaveden dokonalý systém a 70 % plastových odpadů je tam skládkováno.

Až 75 % plastových odpadů přitéká ve formě makročástic
(nad 5 mm) a mikročástic (pod 5 mm) do moří z 10 největších
řek, z toho osm jich je v Asii a dvě v Africe. Zacílení prevence
vzniku plastových odpadů na řeky by mohlo snížit množství
plastového odpadu na polovinu. Více než polovina odpadních plastů v mořích pochází z pěti zemí: Čína, Indonésie,
Filipíny, Vietnam a Srí Lanka. Asie se podílí na výskytu 82 %,
Evropa a USA se podílejí 2 %. V současné době se odhaduje
celkový výskyt plastových odpadů ve světových oceánech na
150 mil. tun.

Snižování množství odpadů
z potravin vyžaduje plasty
Evropa se vydala cestou zlepšení stavu, když v roce 2015 byl
schválen balíček úkolů k oběhové ekonomice, v rámci kterého
jsou vyzývány podniky, spotřebitelé a členské státy k zavedení
systému, v němž jsou zdroje a odpady využívány udržitelným
způsobem. Následně byla v lednu 2018 Evropskou komisí
představena Strategie EU pro plasty v oběhové ekonomice,
a to formou dvanácti dokumentů a devíti návrhů z oblasti
legislativy. V dubnu schválil Evropský parlament ambiciózní
recyklační cíle. Více jsme se tématu věnovali v 16. vydání magazínu Packaging Herald.
Důležitý úkol se týká snižování množství odpadu z potravin
o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030. Tyto hodnoty
jsou absolutně nesplnitelné bez aplikací plastů, proti nimž
v současné době bojují některá média a různé nevládní organizace. Evropským parlamentem schválené texty, včetně čtyř
nařízení, byly schváleny radou ministrů EU a následně publikovány v Úředním věstníku EU. Následně musí být v členských
státech během dvou let implementovány.
Evropa a USA se podílejí
na výskytu plastů v mořích jen 2 %
V evropské Strategii pro plasty v oběhové ekonomice
z 16. 1. 2018 je značná pozornost věnována plastům v mořích.
Již v roce 2011 byla v Honolulu podepsána deklarace 47 světových plastikářských asociací k této problematice a koncem
roku 2011 byla publikována informace o 100 projektech
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Je potvrzeno, že 80 % odpadků v moři pochází z pozemních zdrojů v důsledku nezvládnutého systému řízení odpadů.
Až 70 % hmotnosti odpadů, jako jsou sklo, kovy, pozůstatky
z lodí a podobně, se potopí na dno oceánů. Zbývající lehké
odpady, zejména plasty, plavou a postupně se rozkládají.

V dokumentech Evropské komise (EK) se konstatuje, že
5–13 mil. t plastových odpadů každoročně končí ve světových oceánech. Na tomto množství se aktuálně podílí EU
150–500 tis. tunami. Škody na ekologickém systému světových oceánů se odhadují na 8 mld. USD ročně. Za zvlášť
nebezpečnou formu plastových odpadů pro život v mořích
jsou považovány mikroplasty. Podle sdělení EK se každoročně
dostane do životního prostředí 75–300 tis. tun mikroplastů.
Existuje více studií o tom, že se mohou dostat do potravinového řetězce.
VÍCE NA
PLÁNOVANÉ RESTRIKCE
V KOSMETICE A TEXTILIÍCH
AKTIVNÍ JE TAKÉ PLASTICS EUROPE

Sympatie k plastům
v Německu klesají
Začátkem dubna mě na tiskové konferenci Plastics Europe
Deutschland ve Frankfurtu zaujaly informace z průzkumu vnímání komodity plastů německou veřejností. Tento průzkum
se provádí více než 25 let s tím, že německá veřejnost je
nejvíce nakloněna aplikacím plastů a plastikářskému průmyslu ze všech členských států EU-28. Z posledních výsledků
z konce roku 2017 je patrné, že i v této zemi klesají v důsledku negativních mediálních kampaní sympatie k plastům.
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PR PREZENTACE

PLASTY JAKO MATERIÁL HODNOTÍ
POZITIVNĚ 75 % DOTÁZANÝCH –
VÍCE NA

Omezovat plasty ano, ale s rozumem
Představy o významném omezování nebo dokonce o zákazu
používání plastů jsou naivní. Diskutovat musíme o korekcích
v některých aplikacích prostřednictvím takových řešení, která
přihlédnou i k nutnosti posouzení efektivity aplikace s vazbou
na využití po skončení životnosti. Je např. fantastické, že
dnešní technologie umožňují vyrobit až jedenáctivrstvé fólie
z různých, většinou nemísitelných polymerů, které při balení
potravin mají bariérové vlastnosti a zvyšují životnost potravin,
avšak máme na takovýto výrobek odpovídající systém sběru,
třídění a recyklace? Obdobné problémy jsou s některými aplikacemi bioplastů.
Přes marginální podíl plastových odnosných tašek na spotřebě
plastů se právě tyto výrobky dostaly do samotné legislativy EU.
Podle studie EK z roku 2011 spotřeboval v České republice
každý občan ročně 300 kusů plastových odnosných tašek.
Tato spotřeba se má do konce roku 2019 snížit na 90 kusů
a do roku 2025 na 40 kusů.
Srovnávací analýzy životního cyklu odnosných tašek z různých
materiálů, provedené nezávisle americkou agenturou Boustard
Consulting Associates, VŠCHT Praha, Dánským ministerstvem
pro životní prostředí a potraviny jednoznačně prokázaly, že
nejmenší dopady na ekologické ukazatele mají tašky z poly‑
etylenu. Téměř v pětině aplikací plastů je nelze nahradit, např.
v elektronice. Ve studii agentury Denkstatt se uvádí, že totální náhradou plastů v Evropě by se zvýšila spotřeba energií
o 57 % a emise skleníkových plynů o 61%. Jestliže se v EU
ročně vyplýtvá 100 mil. t potravin, pak by se záměnou plastů
používaných k balení potravin podle studie zvýšilo množství
odpadů z důvodu snížení životnosti potravin o 30 %.
Novější studie, kterou zadala Americká chemická asociace
firmě Trucost, uvádí, že globální environmentální náklady na
aplikované plasty v roce 2014, tj. při spotřebě 311 mil. t,
jsou 3,8krát nižší než na materiály, které by mohly plasty nahradit, např. sklo, papír nebo kovy.

DALŠÍ ZÁVĚRY ZE STUDIE
VYJÁDŘENÍ NĚMECKÉ ASOCIACE GKV
NÁVRH NOVÉHO ROZPOČTU EU
NA OBDOBÍ 2021–2027

VÍCE NA

JUBILEJNÍ,
ŠEDESÁTÝ MSV
hlásí vyprodané
pavilony
Kulaté výročí oslaví novým logem, unikátní výstavou
legend československého průmyslu, a především obrovskou účastí 1650 firem ze 33 zemí.

O

d 1. do 5. října 2018 čeká návštěvníky přehlídka nejmodernějších technologií v plně vyprodaných pavilonech
a bohatý doprovodný program. Stejně jako v minulých letech bude přibližně polovina vystavovatelů zahraničních.
Nejvíce z Německa, Slovenska, Itálie či Rakouska. Mimořádně
rozsáhlá účast se očekává z Ruska a Číny. Nepřehlédnutelnou
expozici nabídne Tchaj-wan. Tradicí je oficiální expozice německé spolkové země Bavorsko a společný stánek tří spolkových
zemí středního Německa – Saska, Durynska a Saska-Anhaltska –
pod hlavičkou Mitteldeutschland.
Průmysl 4.0 – automatizace, robotizace, digitalizace
se jako hlavní téma MSV už několik let nemění, zato technologie
pro nástup chytrých továren a využití kyberneticko-fyzikálních
systémů v průmyslové praxi jsou rok od roku pokročilejší. Průmysl
4.0 je úzce svázán s průřezovým projektem AUTOMATIZACE –
měřicí, řídicí a automatizační technika, ke kterému se letos hlásí
280 vystavovatelů. V samotném oboru elektronika, automatizace a měřicí technika je přihlášeno už 130 firem ze sedmi zemí
včetně tradičních lídrů. Že Průmysl 4.0 nemá oborové hranice,
dokáže revoluční expozice společnosti KUBOUŠEK na veletrhu
PLASTEX. Další atrakcí veletrhu v pavilonu G1 bude automatizovaná plastikářská buňka společnosti Stäubli Systems. Poprvé
se v oboru dopravy, manipulace a logistiky představí firma
Linde Material Handling Česká republika. Tradičně největší plochy zde obsadí vystavovatelé jako Interroll CZ, WRH
Global CZ, Kasys, Kardex nebo DENIOS.
Zvláštní zmínku si zaslouží nový
vizuál veletrhu, který se představuje u příležitosti jubilejního,
60. ročníku MSV. Vítězný návrh
vzešel z grafické soutěže. Ozube‑
né kolo, modrá a červená barva,
šipky a uprostřed písmena MSV –
česká zkratka, kterou dobře zná
a používá celý strojírenský svět.
Více na www.bvv.cz/msv/
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Aktivní, nebo smart?
AKTIVNÍ OBALY JSOU ČASTO DISKUTOVANÝM TÉMATEM – A NENÍ DIVU. AKCELEROVANÝ ŽIVOTNÍ
STYL KLADE NA BALENÍ VYŠŠÍ NÁROKY NEJEN Z HLEDISKA PRIMÁRNÍ OCHRANY ČI MARKETINGOVÝCH
FUNKCÍ, ALE VYŽADUJE OD NĚHO I AKTIVNÍ PŮSOBENÍ SMĚREM K PRODUKTU – PRODLOUŽENÍ
TRVANLIVOSTI ČI ŽIVOTNOSTI. NECHYBĚJÍ ANI POŽADAVKY MONITORINGU PROSTŘEDÍ PRO
SPOTŘEBITELE, COŽ JE ÚKOLEM INTELIGENTNÍCH ETIKET, MATERIÁLŮ ČI CELÝCH OBALŮ.
Jana Žižková

P

rakticky vždy při kontaktu potraviny s obalem dochází ke
vzájemnému ovlivnění. Tato interakce může být realizována přenosem složek obalu do baleného produktu či
obráceně nebo pronikáním složek potraviny obalem do okolního prostředí či naopak. Řada interakcí je z důvodů kvality
nežádoucí, avšak v případě aktivního balení se naopak jedná
o žádoucí procesy, jejichž úkolem je lépe uchovat kvalitu produktu, eliminovat nežádoucí jevy, ke kterým by jinak mohlo
docházet, prodloužit trvanlivost či životnost. Právě toto vše je
úkolem tzv. aktivního balení.
Zatímco v případě aktivního balení se většina odborníků na
terminologii i základní definici shoduje, u termínu inteligentní
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obal/etiketa/materiál došlo v poměrně nedávné době k posunu. Původní názvosloví se týká především kontrolních mechanismů, tedy monitoringu prostředí a způsobu předávání
informací o jeho změnách. Dnes se stále častěji objevuje
termín inteligentní obal v souvislosti s tzv. smart (chytrými) řešeními, která podobně jako aktivní obalové řešení přinášejí
v úrovni balení nějaký další aktivní benefit.
S aktivním i inteligentním balením se setkáváme především v potravinářství či v přepravním balení. Další oblasti využitelnosti jsou
například nápoje nebo farmacie. V současnosti jsou poměrně
často na trhu žádané smart obaly s regulací teploty a v souvis‑
losti s nimi se vyskytlo v letošním roce hned několik novinek.
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„Temperature controlled packaging“
žádáno potravináři i farmaceuty
Inovativní systém CoolPall Flex byl poprvé představen na květnové konferenci (v rámci platformy Clinical Trial Supply Europe)
v Miláně. Řešení vyvinula společnost Peli BioThermal, která se
na podobná smart řešení specializuje již řadu let. Nejnovější
řešení je uplatnitelné především v oblasti velkoobjemového
plastového přepravního balení, které je využíváno v oblasti
farmacie a medicíny. Výhodou systému je i možnost flexibilního přizpůsobení různým objemům. Obaly jsou v nabídce
ve třech různých výškách o celkových objemech 140–767 l.
Vlastní konstrukční konfigurace mohou být buď ve standardním
provedení, nebo s vakuově izolovanými stěnami (VIP) s chladicím prostředkem na bázi vody nebo speciální chladicí kapalinou (jednosložková či dvousložková konfigurace). Obaly
slouží pro bezpečnou distribuci zmrazených, chlazených
a teplotně velmi citlivých medicínských, farmaceutických i klinických materiálů.

zemědělské produkty, inkoust, chemikálie, rozpouštědla, bar‑
vy, lékařské vzorky, vakcíny apod.) je však neméně důležité
hlídat nežádoucí snížení teploty.
Společnost Chromatic Technologies (CTI) vynalezla technologii BlindSpotz, která využívá indikátory varování před
mrazem a může být vytištěna přímo na obalu. Pokud teplota
obalu klesne na nebo pod 0 °C, objeví se na vnější straně
obalu barevný symbol, který rychle upozorní dodavatelský řetězec, že byl výrobek poškozen.
Novinka RafMore, kterou na trh uvedla společnost UPM
Raflatac před pouhými pár týdny, je také mnohem více než
jen klasická etiketa. Je to zcela nové inovační řešení, které
umožňuje klientům přeměnit výrobky na inteligentní obaly,
které mohou významně přispívat k procesu vysledovatelnosti
produktu. Etiketa je na obalu v podobě aktivovaného unikátního kódu.

Obaly, které mají za úkol udržet či dokonce
regulovat teplotu, však zdaleka nemusí být
jen v plastové vratné podobě. V letošním
roce například společnost THIMM získala
prestižní ocenění iF Design Award za zásilkový obal THIMM COOLandFREEZE.

O nežádoucím poklesu
teploty informuje etiketa.

V OBALU LZE PŘEPRAVOVAT
POTRAVINY V RŮZNÉM
TEPLOTNÍM REŽIMU – VÍCE NA

Chytré etikety
dotvářejí inteligentní obal
Aktivní obaly byly tématem i na letošním veletrhu Anuga
FoodTec. Tímto tématem se zde zabývala například společnost NanoPack, která zde uspořádala speciální prezentaci
o vývoji nejmodernějších řešení pro balení do antimikrobiálních obalů s cílem zlepšit bezpečnost potravin a omezit jejich plýtvání. Díky antimikrobiální účinnosti aditiv obsažených
v inovačním typu fólie lze prodloužit trvanlivost chleba až
o další tři týdny.
Indikátory v etiketách velice často hlídají exspiraci či teplotu
(např. velmi známé Timestrip, u kterých lze aktivací nastavit
dobu exspirace i teplotní podmínky skladování. TimeStrip se
zabarvuje a po uplynutí exspirace je celá ryska červená, při
nedodržení teploty skladování se exspirace projeví rychleji)
a informují především o jejím nežádoucím zvýšení. U některých
typů produktů (ovoce, zelenina, čerstvé ryby, maso, květiny,

Tento kód plní hned několik funkcí. Ve spotřebitelské síti si ho
může naskenovat prodejce a pracovat s jeho daty podobně
jako s čárovým kódem, ovšem v rozšířené podobě informací.
Po naskenování je produkt verifikován z hlediska všech garantovaných vlastností pro spotřebitele. Ten může kód rovněž
naskenovat pomocí chytrého telefonu s příslušnou aplikací
a ověřit nejen jeho originalitu, ale zapojit se např. do nějaké
hry o ceny. Rozšířenou možností může být propojení digitálního světa chytré etikety s cirkulární ekonomikou. Přidáním
řešení RafMore smart label k procesu recyklace RafCycle® dokáže UPM Raflatac optimalizovat a vysledovávat např. proces
sběru odpadů od svých zákazníků.

JAK RAFMORE SMART LABEL
VE SPOTŘEBITELSKÉ SÍTI FUNGUJE,
MŮŽETE VIDĚT NA VIDEU
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Foto: WELL PACK
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Obaly lze mýt
ručně, strojově
i automatizovaně
K OPAKOVANĚ POUŽITELNÝM OBALŮM A PALETÁM NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ JEJICH MYTÍ.
TUTO SLUŽBU VYUŽÍVAJÍ PŘEDEVŠÍM SPOLEČNOSTI Z OBLASTÍ POTRAVINÁŘSTVÍ, STROJÍRENSTVÍ,
ELEKTROTECHNICKÉHO PRŮMYSLU A AUTOMOTIVE. V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH VÁM PŘEDSTAVÍME
DVĚ FIRMY, KTERÉ JSOU V TÉTO BRANŽI AKTIVNÍ.
Adriana Weberová

R

yze česká společnost WELL PACK zvládne za rok v devíti
mycích centrech v osmi zemích Evropy umýt na různých
typech myček, od manuálně obsluhovaných po plně
automatické linky s vysokou hodinovou kapacitou, 180 milionů
obalů.

umytých opakovaně použitelných obalů,“ říká Jaromír Opatrný,
jednatel společnosti WELL PACK, a dodává: „Kromě strojového mytí poskytujeme i služby ručního mytí vysokotlakými
čističi a vyvíjíme vlastní metody a postupy pro čištění silně
znečištěných obalů.“

Z hlediska technologií u ní převládají manuálně obsluhované průmyslové mycí provozy. Automatizované mycí linky
byly zavedeny v mycích centrech v rakouském Welsu nebo
Hannoveru (Lehrte). „V České republice máme v současné
době jedno mycí centrum v Sadské v blízkosti dálnice mezi
Prahou a Hradcem Králové, kde používáme průmyslovou mycí
linku značky NUMAFA s roční kapacitou téměř 13 milionů

Mytí přepravek a jiných obalů pro obchodní řetězce probíhá
převážně strojově. V Evropě jsou koncovými klienty například
obchodní řetězce Aldi, Spar, Hofer, Carrefour nebo Auchan.
Mezi klienty v České republice patří i menší společnosti.
Například mytí a oprava kontejnerů na koření pro společnost
Smart-Carriers nebo mytí skládacích i pevných přepravek pro
společnost Blanická bramborářská nebo Pekařství Kopecký
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Automatizace zvyšuje
produktivitu i kvalitu mytí
Automatizované mycí provozy byly implementovány například
již ve zmíněném Welsu a Hannoveru. A právě na ně se nyní
zaměříme. Mycí centrum v Hannoveru bylo převzato dceřinou společností WELLPACK Deutschland v roce 2015. Už
během prvních šesti měsíců se zde zvýšila produktivita o 7 %.
Pozadu nezůstala ani vyšší kvalita mytí obalů. V loňském roce
bylo mycí centrum přemístěno do velkokapacitní moderní haly
o rozloze 10 000 m2 v Lehrte. Aktuálně zde dochází k insta‑
laci technologie pro přechod na plnou automatizaci mycích
procesů na dvou vysoce výkonných průmyslových mycích
strojích. Třetí mycí linka zůstává manuální. Po zavedení automatizace ve dvou třetinách provozu stačí na obsluhu celého
mycího procesu v jedné směně 16 pracovníků, což je o 20
méně než při manuálním strojovém mytí. Mycí centrum v Lehrte
je jedním ze dvou největších v Evropě. Průměrně se zde myje
v třísměnném provozu 80 milionů přepravek ročně.

MYCÍ CENTRUM V LEHRTE
ZVLÁDNE 80 MILIONŮ
PŘEPRAVEK ROČNĚ.
Dalším příkladem je mycí centrum o celkové rozloze 10 000 m2
v rakouském Welsu, které disponuje novou zcela automatizovanou technologií. Jedná se o jednu dvoupásovou a jednopásovou mycí linku značky Colussi Ermes. „Zde jsme koordinovali
realizaci mycí linky a centra s ohledem na požadovanou kapacitu a specifikaci klienta, kvalitativní a environmentální postupy ISO 9000, 14000 a 22000, implementaci pravidel
HACCP a výstupní mikrobiologickou kontrolu RPC´s,“ doplňuje Jaromír Opatrný. Jedná se o instalaci technologií od čtyř
různých dodavatelů, včetně stavebních prací a připojení na
vodu, odpad, plyn nebo elektřinu, instalaci všech bezpečnostních prvků, zázemí pro zaměstnance a další nezbytné stavební práce. „K dosažení plné kapacity mycího centra došlo
již během prvních šesti měsíců provozu a veškerých objemových a kvalitativních cílů bylo dosaženo již v začátku činnosti.
Průměrně se zde myje až 45 milionů kusů ročně,“ podotýká
Jaromír Opatrný.

Společnost WELL PACK poskytuje také službu čištění v rámci
procesu SmartCycle. Ten pomáhá maloobchodníkům a výrobcům snižovat náklady a zvyšovat tržby tím, že maximalizují
účinnost, ochranu výrobků, udržitelnost a bezpečnost v rámci
celého dodavatelského řetězce.

JAK SMARTCYCLE FUNGUJE?
DOZVÍTE SE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Dalším hráčem na poli mytí vratných obalů je společnost BB
SYSTÉM, která se specializuje na výrobu mycích strojů na
zakázku a navazující dopravní techniky. Výrobě zařízení
zde předchází důkladná konzultace se zákazníkem. Na základě získaných informací dojde k dimenzování mycí linky.
„Každou mycí linku projektujeme na míru. Zjednodušeně řečeno ji poskládáme podle rozsahu mytých předmětů. Naše
konkurence to dělá opačně – má mycí linku a do ní ,skládá´
myté obaly,“ říká Libor Kubelka ze společnosti BB SYSTÉM
a dodává: „Mycí linku máme silně naddimenzovanou tak,
aby její konstrukce odolala i hrubému zacházení. Co je však
nejdůležitější, je servis. Například pro firmu VAS Solutions je
stěžejní kontinuální běh mycí linky, jakákoli porucha je problém, který musí být rychle odstraněn. Servis proto zajišťujeme
nonstop 24 hodin.“

Foto: BB Systém

Poděbrady. V Sadské je zajišťováno mytí také pro automotive
nebo industrial sektor. Aktuálně zde spolupracují se společnostmi EURAC Hradec, Parker Hannifin nebo CentralSticks.

Výrobě mycích linek na
zakázku předchází důkladná
konzultace se zákazníkem.
Mezi uživatele průmyslových mycích zařízení
patří společnosti, které je využívají pro vlastní
potřeby, ale také poskytovatelé služeb v oblasti mytí
opakovaně použitelných obalů. Být majitelem myčky
určené pro vlastní potřebu může přinést operativnost
a úsporu přepravních nákladů. Nevýhodou mohou
být výdaje na lidské zdroje. Předností využívání
externího poskytovatele je předání veškerých rizik
na jeho bedra, ale nevýhodou naopak mohou
být již zmíněné přepravní náklady a limitovaná
operativnost.

MYCÍ LINKA V AKCI NA VIDEU

Podrobněji se projektu pro společnost VAS Solutions budeme
věnovat v říjnovém vydání magazínu Packaging Herald.
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Novinky
ze světa výseku
KVALITA VÝSEKU OVLIVŇUJE VZHLED I CELKOVOU KVALITU OBALU. ZATÍMCO MENŠÍ SÉRIE ZHOTOVUJÍ
SOUČASNÍ VÝROBCI ČASTO NA PRODUKČNÍCH ŘEZACÍCH PLOTRECH, VĚTŠÍ SÉRIE JSOU REALIZOVÁNY
NA VÝSEKOVÝCH AUTOMATECH. TYPY TĚCHTO TECHNOLOGIÍ OVLIVŇUJÍ ROVNĚŽ KVALITU I PRODUKCI
VÝROBNÍCH SÉRIÍ. OVŠEM SNAD NEJDŮLEŽITĚJŠÍM KVALITATIVNÍM ASPEKTEM STÁLE ZŮSTÁVÁ KVALITNÍ
VÝSEKOVÝ NÁSTROJ, TEDY PLANŽETOVÁ DESKA.
Jana Žižková

P

lanžetová výseková deska (překližka osazená noži a gu‑
mou) se uplatňuje jak u plošného, tak i rotačního výseku,
tedy v soustavě plocha-plocha i válec-válec, kde je však
deska naohýbaná na poloměr válce. Vedle těchto variant se
plochá deska zhotovuje i pro soustavu plocha-válec, kde je
výsek realizován z plošné planžetové desky proti tlakovému
válci (válcové lisy). Kvalitní výsek je ovlivněn mnoha faktory,
především kvalitou desky, materiálu a následně i typem a kvalitou technologie, na které je realizován. Zatímco plošný výsek
(horizontální a příklopové lisy) patří k velmi přesným výrobním
technologiím a používá se především při výrobě skládaček
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či displejů, rotační výsek nachází velmi dobré uplatnění při
hodně vysokých sériích či při výrobě obalů velkých rozměrů.
Například ve výrobním závodě společnosti Obaly Morava
byl zrealizován největší tvarový výsek určený pro oblast automotive o rozměrech 4650 × 2390 mm.
Výrobců planžetových nástrojů je na našem i evropském trhu
dostatek, k těm nejkvalitnějším patří společnosti Marbach
a Karel Kaňák. Obě tyto velké společnosti představily v současnosti několik novinek, které slouží nejen k dalšímu zkvalitnění výseku, ale často i rozšiřují další možnosti kartonážní výroby. > 56
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Ekonomika nevyužitého prostoru –
odhalte nejcennější komoditu na světě
Začali jsme zkoumat naplněnost obalů a postupně rozkrývali NEVYUŽITÝ PROSTOR v celém logistickém řetězci.
Zjistili jsme, že již na cestě zboží od výrobců do našich domovů dochází k promarnění miliard dolarů.

P

řepravní kontejnery plující přes oceán z Asie jsou podle
výzkumu společnosti DS Smith z 24 % prázdné. To
znamená, že každý rok je nějakých 61 milionů TEU kontejnerů zasláno zbytečně. Náklady se pohybují v desítkách
miliard dolarů a do ovzduší je vypuštěno kolem 122 milionů
tun oxidu uhličitého.
A jak jsou na tom obaly? V oblasti e-commerce analyzoval tým
společnosti DS Smith 190 zásilek z internetového prodeje od
44 prodejců, včetně internetových obchodů, kamenných obchodů a značkových výrobců, z pěti různých zemí. Objednali
jsme si celkem 498 výrobků ze sedmi určených kategorií a měřili prázdný prostor v doručených balících a další kritéria zkušenosti zákazníka, jako jsou snadnost otevření, doba potřebná
na rozbalení a recyklovatelnost. Ve všech doručovaných balících je nějaký prázdný prostor, přičemž v 60 % případů
se jedná o více než jednu čtvrtinu. Podle průzkumu
je prázdný prostor nejčastěji vyplněn vzduchovými polštářky,
papírovou výplní či polystyrenem. Příjemci jsou přitom často
zaraženi množstvím prázdného, nevyužitého prostoru v obalu.
Zkušenost zákazníka –
nevyužitý potenciál obalu
Zkušenost zákazníka se stává klíčovým rozlišovacím faktorem
v konkurenční soutěži. V konkurenčním boji se o ni opírá již 89 %
společností. Obaly jsou součástí této zkušenosti – způsob zabalení výrobku ovlivňuje spokojenost zákazníků, tedy jejich
získávání a udržení. I běžní kupující mění vnímání obalu.
Celkem 51 % spotřebitelů považuje obaly za odpad a důležitý environmentální problém, stejný podíl souhlasí, že udržitelnost papírových obalů je pro ně důležitější než před pěti lety.
Až třetina spotřebitelů si vybírá značky podle jejich společenského a environmentálního působení. Mnozí z těchto uvě‑

domělých spotřebitelů, zejména příslušníci generace Y a mla‑
dé generace vstupující do produktivního nákupního věku, si
hodnoty reprezentované značkou stále více spojují se zkušeností s obalem, který působí jako vizuální projev prodejce.
V našich PackRight Centrech se těmito faktory zabýváme
denně. Obaly pro e-commerce testujeme ve vlastních laboratořích pod patentovaným systémem DISCS™. Vyvíjíme obaly,
které se z jednoho archu vlnité lepenky dají upravit vždy do
správného rozměru, a to jak manuálně pro menší e-shopy, tak
i automaticky pro potřeby velkých distribučních center.
Náš automatický balicí stroj Made2 Fit ihned po naměření
rozměru jednoho nebo více výrobků, které potřebujete právě
zabalit, zpracuje archy vlnité lepenky na správnou velikost
hotového obalu. Obal je nařezán a složen, naplněn, zavřen
a polepen etiketou se správnou adresou příjemce. Tento patentovaný proces nabízí výrobu až 10 milionů druhů velikostí
obalů na jediné balicí lince. Eliminuje prázdný prostor a snižuje náklady na balení, dopravu i pracovní sílu.
Pojďme si definovat vaše cíle během workshopu v PackRight
Centru DS Smith Packaging. Navrhneme spolu takový
design obalu, který bude vyhovovat vám i vašim zákazníkům.
Ukážeme vám řešení nejen pro e-commerce a poskytneme detailnější náhled do naší studie ekonomiky prázdného prostoru.
Pro více informací, sjednání
termínu obalového workshopu
nebo zaslání kompletní studie
ekonomiky nevyužitého prostoru
stačí napsat na e-mail:
vera.svobodova@dssmith.com
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Modrá barva Marbachu
nebude chybět na letošním FachPacku
Řadu novinek od společnosti Marbach prezentující se v modrých firemních barvách budou moci vidět návštěvníci letošního
zářijového veletrhu FachPack v hale 7 a také na speciální expozici Packaging in Medical Technology and Pharmacy v ha‑
le 3, kde představí své výrobky pro farmaceutické výrobce.
Především výrobci obalů z vlnitých lepenek ocení nový způsob
digitálního vyrovnávání zón pomocí speciální DZL fólie. Tato
technologie byla vyvinuta pro vyrovnání nerovností především pro velkoformátové výsekové automaty. Inovace spočívá
v tom, že pro každou jednotlivou zakázku není nutné provádět
novou přípravu zóny. Životnost DZL materiálu je až několik měsíců. K bezproblémovému chodu stabilního výrobního procesu
a tím i ke zvýšení výkonu při výrobě obalů slouží inovovaný typ
vylupovacích nástrojů masterstrip|plate. Nástrojem přizpůsobeným individuálně potřebám zákazníka je i separační nástroj
(rozlam) marabablanker. Ve svém vývoji zaznamenal Marbach
i obalové trendy ke zkvalitnění dokončovacího zpracování,
včetně různých forem zušlechťování – i těmto trendům vychází
vstříc zvýšenou kvalitou svých technologií.
VÝSLEDKEM JSOU NAPŘÍKLAD ČISTÉ
HRANY NEBO ULTRAPŘESNÉ
NÁSTROJE PRO RAŽBU – VÍCE NA

Kaňák reaguje pružně
na proměnu trhu
Dnešní trh se nese ve znamení automatizace, ale zároveň
čelí nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. Především (ale
zdaleka nejen) na tyto dva podněty reaguje svými novinkami
i inovačními vychytávkami společnost Karel Kaňák. Před čtyřmi
lety začala, souběžně s celokovovými separačními nástroji
(HD separace), nabízet i jejich levnější alternativu v podobě
E-separací (kombinace hliníkového rámu, překližky a ocelových lišt). Tehdy výrobce předpokládal, že HD separace
půjdou do pozadí a díky nižším pořizovacím nákladům je
nahradí E-separace. Tento trend se nepotvrdil a obě uvedené
výrobní technologie zaznamenávají výrazný růst.
Dalším podnětem pro nový vývoj je neustále se zvyšující kvalita, kterou s sebou nesou nové možnosti sloužící k větší dekorativnosti a atraktivnosti obalu. K velmi výrazným, ale přitom
decentním prvkům patří využití mikroražby. Ovšem mikroražba
neslouží jen k vylepšení designu a tím i lepší pozici produktu
na trhu, může sloužit i jako bezpečnostní prvek. Společnost
Karel Kaňák vyrábí ultrapřesné štočky, kterými lze docílit velmi
jemných vzorů. Ve spleti mikročar lze navíc na štočku proměnit
některé malé detaily tak, aby je byl schopen rozlišit pouze
výrobce daného obalu. Tuto změnu umí společnost vyrábět
ve zvolených periodách a tím od sebe odlišit jednotlivé výrobní verze.
Zatímco v minulosti se běžně používaly dva typy
nožů (pro vlnitou a hladkou lepenku), v současné
době má společnost v portfoliu 17 různých typů,
a to nejen s ohledem na materiál, ale i na velikost objednávky, tzn. kolik archů má výsekový
nástroj vysekat.
Pro zkrácení přípravných časů nabízí nože
X-Press, které zkracují přípravné časy o zhruba
20 % a zároveň zachovávají životnost výsekového nástroje.
Efektivnější řešení společnost nabízí i producentům velkých sérií či výrobcům obalů z technologicky komplikovanějších materiálů (např.
abrazivní papíry a lepenky). Zde doporučuje
používat nože GX, které dokáží prodloužit životnost výsekového nástroje dokonce až o 100 %.

Nenápadnou novinkou, která si ale rozhodně zaslouží pozornost, je i marbanick|2. Jedná se o ruční nástroj, pomocí
něhož lze osazovat chybějící nicky přímo u provozovatele.
Oproti podobným typům vychytávek, které jsou obvykle určeny
pro jeden typ tloušťky vypálené drážky, lze pomocí marbanick|2 doplňovat nicky až do tří rozměrově různých drážek.
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Plotr Zund

Řezací plotry a vyšší
míra automatizace
ŘEZACÍ PLOTRY PATŘÍ JIŽ ŘADU LET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ TÉMĚŘ KAŽDÉ KARTONÁŽNÍ
VÝROBY. POSLEDNÍ DOBOU SE DOKONCE JEJICH PŮVODNÍ VYUŽITÍ, KTERÉ BYLO SMĚŘOVÁNO
PŘEDEVŠÍM DO OBLASTI VZORKOVÁNÍ, ČASTO POSOUVÁ DO OBLASTI REGULÉRNÍ PRODUKCE
MENŠÍCH SÉRIÍ. V DŮSLEDKU TOHOTO POSUNU KLADOU VÝROBCI I DODAVATELÉ PLOTRŮ STÁLE
ČASTĚJI AKCENT NA VĚTŠÍ MÍRU PRODUKČNÍ AUTOMATIZACE.
Jana Žižková

V

edle vzorkování a produkční výroby menších či středních sérií patří flatbed (stolové) plotry společně s lasery, CNC frézami či vodním paprskem k nejvíce
využitelným prostředkům v tzv. digitální výrobě obalů. V tomto
případě je celé workflow koncipováno v přímém propojení
počítačových, tedy virtuálních dat s reálným výrobním zařízením. Digitální výrobní workflow spočívá zároveň i ve velké
propojenosti HW/SW s oblastí jak zpracovatelských post
press operací, tak i s přesahem do oblasti tisku, kde je rea‑
lizace textu a grafiky reprezentována digitálními tiskovými
stroji. Celou digitální výrobu si tedy bez dalších pomocných

dodavatelských operací (výroba planžetových výsekových či
vylupovacích desek, rýhovací protipříprava, výroba tiskových
forem atd.) zajišťuje výrobce jen se svými dostupnými technologiemi, které jsou řízeny počítačovými výstupními daty.
Výhodou řezacích plotrů oproti výseku je velká operativnost
a flexibilita, nevýhodou zůstává pochopitelně rychlost zpracování, která se s výsekem zatím měřit nemůže. Oproti laserovému výseku, který společně s plotry také patří ke stále častěji
využívaným zařízením v oblasti digitalizace výroby obalů,
mají plotry velkou výhodu z hlediska formátu. Ten může být na
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rozdíl od produkčních laserů využíván jak od malých ploch,
tak i jako velkoformátový, pouze v závislosti na velikosti stolu,
který dnešní výrobci jsou schopni dodávat nejenom z bohaté
standardní nabídky, ale prakticky téměř v jakékoli podobě na
míru zákazníkovi. V případě požadavku vyšší míry efektivnosti
výroby je možné u plotrů integrovat další vstupní či výstupní
zařízení v podobě automatických nakladačů či vykladačů.
Vedle této, dnes již „klasické“ automatizace lze výrobu urychlit
i pomocí řady robotických řešení.
Automatizace v digitální výrobě
V současnosti stojí především západní producenti před výzvou, jak zvýšit potenciál své výroby bez náboru dalších kvalifikovaných sil, kterých je na trhu práce velký nedostatek.
Odpovědí na tuto výzvu je právě vyšší míra automatizace
u produkčních či „jen“ vzorkovacích zařízení. Jinými slovy:
výkon není dán jen rychlostí a formátem plotru, ale i uživatelskou přívětivostí, snadnou nastavitelností nebo možností další
konfigurace. K nejnovějším a zároveň k největším typům plotrů
typu nonstop patří Kongsberg C66. Tento stroj byl vyvinut na
základě poptávky trhu v rámci robotického programu společnosti Kongsberg. Je vhodný především na těžké typy vlnitých
lepenek.

Začlenění robotické varianty nového velkoformátového plotru
do digitálního workflow, které zahrnuje kromě jiného i výkonný
digitální tiskový stroj HP Scitex 1100, využívá známý evropský
výrobce obalů a POS displejů, společnost Cartonéo.
Cílem je enormní zvýšení
produktivity dokončovacího zpracování
Již před dvěma lety, na poslední Drupě, byla po zásluze
odměněna trofejí EDP (udělovanou European Digital Press
Association) společnost Zünd (v ČR zastoupena společnostmi
HSW Signal a Neotec) za naprosto průlomové řešení v oblasti automatizace řezacích plotrů. Plotr typu D3 díky dvěma
mostům, které pracují současně, ale přitom nezávisle na sobě,
dosahuje až dvojnásobné řezací rychlosti. Zünd také dále
nabízí rozšíření plotrů o automatické podavače, nakladače,
vykladače či robotické ruky. Ve svých řešeních se soustřeďuje nejen na vylepšení celkové technologie, ale i nástrojů.
Například díky vylepšenému upnutí perforačních nožů PTT1
může být perforace prováděna mnohem efektivněji než u oscilačních nástrojů, a to nejenom u lepenek, ale i u PP či vinylu.
Multifukční řezací plotry různých typů nabízí i společnost Aristo
(v ČR zastoupena Hawe Systems). I ta se v současnosti vedle
vylepšené robustní konstrukce soustředí především na doplnění
plotrů o vstupní či výstupní doplňující moduly, tedy
opět o automatické vykladače a nakladače.

VÝHODOU ŘEZACÍCH PLOTRŮ
OPROTI VÝSEKU JE VELKÁ
OPERATIVNOST A FLEXIBILITA.
Na českém trhu má v rámci flatbed plotrů poměrně
silnou pozici i značka Summa (v ČR zastoupena
HSW Signal). K „vlajkovým lodím“ v této kategorii
lze zařadit plotr F1612, za který získala Summa
Plotr Kongsberg
i celou řadu ocenění. Až v třímodulové multifunkční
hlavě je umístěn zaměřovací laser a kamerový CCD systém,
Vedle přepravního balení je výborně využitelný především
který čtením registračních značek zajišťuje rychlé a vysoce
v oblasti výroby displejů. Kongsberg C66 může řezat rychpřesné konturové řezání. Upínání pracovních modulů do mullostí až 100 m/min. Stůl pracuje multizónově (archy o rozmětifunkční hlavy je bajonetové a každý z těchto modulů má
rech až 2,2 × 3,2 m) či jednozónově (arch o rozměrech až
2,5 × 4,8 m). Vedle lepenek dokáže tento plotr dobře zpravlastní ID čárový kód, jenž zajišťuje po jeho upnutí automacovávat i pěny, které se uplatňují v přepravním balení přetické rozpoznání a nastavení příslušných parametrů.
devším jako fixační prvky. Plotr lze kombinovat s robotickou
rukou či automatickým nakladačem a vykladačem. Robotická
Na robustnost konstrukce, přesnost, rychlost a širokou variaruka zajišťuje flexibilitu pro libovolné uspořádání s minimalibilitu se soustředí i společnost Mimaki. Plotry jsou navíc opatzací zásahu obsluhy. Slouží jak k nakládání archů na stůl, tak
řeny i patentovaným barevným fotosenzorem, který je určen
i k vykládání přířezů a odpadního materiálu. Další možnost
k načtení natištěných ořezových značek. Po načtení značek
automatizace představuje automatický podavač a vykladač
plotr automaticky provede všechny potřebné korekce v závisse stohováním na paletu.
losti na tloušťce materiálu a použitém nástroji.
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Roland LEJ 640 je vhodný pro obalový průmysl i oblast signmakingu.

Digitální plotry
a velkoformátové
tiskárny na scéně
NA PŘELOMU MĚSÍCŮ KVĚTNA A ČERVNA SE KONAL V PRAZE JIŽ 25. ROČNÍK VELETRHU
REKLAMA & POLYGRAF SPOLEČNĚ S 2. ROČNÍKEM VELETRHU OBALY. PRAKTICKY VE STEJNÉM
TERMÍNU SE KONAL I JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH VELETRHŮ NA ITALSKÉM TRHU, IPACK-IMA –
VÍCE NA STR. 71 AŽ 73. I TEN BYL PROPOJEN S DALŠÍMI AKCEMI, VČETNĚ PRINT4ALL. PRAŽSKÉ
I ITALSKÉ VÝSTAVY BYLY HODNĚ ZAMĚŘENY NA DIGITÁLNÍ TISK A NECHYBĚLO ANI VELKÉ MNOŽSTVÍ
VYSTAVOVATELŮ S DIGITÁLNÍMI TISKOVÝMI PLOTRY ČI VELKOFORMÁTOVÝMI TISKÁRNAMI.
Jana Žižková

D

igitální tiskové plotry či velkoformátové tiskárny jsou
vhodné pro potisk řady médií od papíru a lepenek po
plasty, ale využití nacházejí i při potisku kovů, textilu,
dřevěných materiálů, skla nebo keramiky. Konstrukce vlastních digitálních tiskových plotrů může být jak stolová (flatbed),
tak i rolová (válcová). V obalovém segmentu jsou využitelné
především při výrobě etiket, některých typů POS sortimentu

i u samotných obalů. Velký potenciál mají tyto technologie
především v oblasti polygrafie a reklamy. Využívají se buď
jako samostatná výrobní zařízení, či ve spojení s dalším dokončovacím zpracováním. Současným trendem je propojení
tiskového plotru s dokončovací (obvykle řezací) technologií do
jednoho celku. Toho lze dosáhnout při plně kompatibilní vzájemné komunikaci prostřednictvím kvalitního exportu/importu
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dat či využívání multitechnologie. Digitální tisk v kombinaci
s řezem na jednom typu zařízení nabízí například firma
Roland. S inovacemi jak v oblasti tiskových plotrů, tak i se systémy Print & Cut se mohli návštěvníci seznámit jak na italském
výstavišti Fiero Milano, tak na PVA EXPO v Praze-Letňanech.

Velkoformátová tiskárna Color
Painter E64s (OKI) kombinuje
excelentní kvalitu s vysokou
odolností tisku.

Mimaki
a květnové novinky
Japonská společnost Mimaki
Engineering prezentovala na
veletrhu Print4All hned několik novinek. K nejvýznamnějším z nich patří nově vyvinuté
tři velikosti inkoustových velkoformátových plotrů s maximální
šířkou tisku 800, 1090 a 1361 mm (tiskárny UCJV300-75,
UCJV300-107, UCJV300-130). K těmto tiskárnám se nyní
v červenci připojil vylepšený typ mimořádně úspěšné
UCJV300-160. Tiskárny jsou velmi dobře využitelné při POS
produkci nebo výrobě etiket. Jsou vhodné pro potisk papíru,
PET fólií, textilií a najdou své uplatnění i u dalších materiálů,
zvláště takových, u kterých by bylo obtížné tisknout solventními inkousty. Benefity přináší nová řada i z environmentálního
hlediska. Tiskárny jsou mimořádně energeticky úsporné, nepracují na principu tepelně náročného vyhřívání jako některé
latexové nebo solventní technologie, ale využívají při tisku klasického UV vytvrzování. Tím je možné u nich snížit spotřebu
energie až o 40 % v porovnání s latexovými tiskárnami a až
o 20 % oproti solventním plotrům. Navíc používané inkousty
LUS-170 mají certifikaci GREENGUARD Gold, která zajišťuje,
že produkty jsou vhodné pro dlouhodobé použití v prostředích, jako jsou školy či zdravotnická zařízení.
Tiskárny umožňují kvalitní oboustranný tisk, což nejlépe ocení
klienti z řad POP/POS, kteří často odlišují vrchní a spodní
stranu. Plotry lze použít v systému Print & Cut. Díky vysoce
funkčnímu a výkonnému řezání může série UCJV300 vytvářet
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etikety a samolepky pouze jednou jednotkou s možností automatického řezání po tisku. Rychlejší a snadnější tisk a řezání
zajišťuje univerzální funkce ID Cut, která zlepšuje efektivitu
práce tím, že tiskne společně značky registru a ID detailních
informací o řezu a informace o rotaci materiálu. Automaticky
čte data všech řezů a provádí řezání.
OKI, EPSON či Ricoh svými
řešeními oslovily řadu návštěvníků
Podobně jako s Mimaki bylo možné setkat se i s dalšími
technologiemi na obou veletrzích. Prezentovány byly
velkoformátové ekosolventní tiskárny OKI ColorPainter.
Tyto kalibrované LED digitální tiskové plotry tisknou až
do formátu SRA3+ a jsou vhodným řešením pro malonákladový digitální potisk obálek. Pro tisk fotografií na
lesklé i matné materiály, etiket, podlahové grafiky i obrazů na plátno
byla na výstavišti šestibarevná
ColorPainter E-64s, která k tisku využívá ekosolventních inkoustů SX s vysokou viskozitou, odolností a mírným
zápachem. A na obou výstavách
nechyběl úspěšný typ ColorPainter
M-64s 7C, který kombinuje vysoce
kvalitní výsledky (pracuje s rozlišením 900 × 900 dpi) s vysokou
sytostí a odolností s vysokými rychlostmi tisku až 66,5 m²/h. Vedle indoor použití je díky vysoké
venkovní odolnosti tisku (tři roky) tiskárna vhodná i na tisk outdoorové reklamy.
S úctyhodnou řadou plotrů a velkoformátových tiskáren EPSON
se mohli návštěvníci v Praze setkat na partnerských stáncích.
Zájem budily sublimační tiskárny i fototiskárny. Poprvé byla
na pražském výstavišti prezentována i SC-T5200, která se
hodí pro tisk široké škály vysoce kvalitní grafiky a obrazových
materiálů CAD a GIS v designérských a architektonických studiích. Jak v Praze, tak v Milánu zaujala sublimační tiskárna
SureColor SC-F9300, která je vhodná především k potisku textilií. Používané inkousty Epson UltraChrome DS zaručují zářivé
barvy, ostré kontury a plynulé přechody s výjimečnou odolností
vůči světlu, praní, otěru a potu. Velkoformátové digitální plotry
i tiskárny prezentovala i společnost Ricoh. Odolné tiskárny
s vysokým rozlišením jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití
při vysoké rychlosti tisku. Nové možnosti společnost představila i v rámci doprovodného veletržního programu s názvem
Pink & Invisible Red – Síla nových barev.
„JEN“ TISK, NEBO PRINT & CUT?
VÍCE NA

VÝZKUM

Pohled spotřebitele
na obaly
v e-commerce
JAK NAVRHNOUT DOBRÝ B2C ZASILATELSKÝ OBAL V E-COMMERCE? PODLE AKTUÁLNÍHO VÝZKUMU
AGENTURY IPSOS JE PRO SPOTŘEBITELE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, ABY ZASILATELSKÝ OBAL BYL ODOLNÝ,
UMOŽNIL SNADNOU MANIPULACI A NENAVYŠOVAL CENU VÝROBKU NEBO DOPRAVY.
Martin Volek, Ipsos

K

aždý nákup v on-line obchodě může být pro zákazníka
zážitkem. Na to, zda tento zážitek bude pozitivní nebo
negativní, má vliv i obal, ve kterém zákazník objednaný

výrobek obdrží. Pokud obal nevydrží nástrahy transportu
a bude při dodání poškozen, může se spotřebitel obávat
o kvalitu výrobku a pro příští nákup zvolit jiného prodejce.
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Pokud však bude mít balení při dodání zboží atraktivní vzhled
a spotřebiteli se s ním bude pohodlně manipulovat, může mít
oprávněný pocit, že si výrobek i obchod vybral dobře. Co je
u zasilatelských obalů důležité? Na to se výzkumná agentura
Ipsos zeptala přímo spotřebitelů.

kteří jsou velmi citliví na cenu, proto si nechtějí příliš připlácet –
ať už za dopravu nebo kvalitní obal. Při podezření na poškození zboží ho mohou zároveň na místě snadno vrátit, respektive nepřevzít.
Třetí nejdůležitější vlastností zasilatelského
obalu je to, aby v něm bylo možné snadno
odnést zakoupený výrobek domů – to je
důležité pro 70 % spotřebitelů. Důležitější
je to pro ty, kteří preferují vyzvednutí zboží
v kamenné pobočce obchodu, což pro řadu
spotřebitelů představuje delší cestu pěš‑
ky nebo veřejnou dopravou. Svou roli hraje
jak samotná velikost obalu, tak i případná
ucha pro uchopení. Naopak méně důležité
je to pro ty, kteří si zboží nechávají zaslat
do práce – zasilatelský obal často vyhodí
již v práci a domů si odnášejí samotný výrobek. Viz graf 2

Nechat zaslat,
nebo vyzvednout?
Tři pětiny spotřebitelů si zboží zakoupené
v on-line obchodech nejčastěji nechávají zas‑
lat – k sobě domů (51 %), nebo do práce (8 %).
Ti ostatní si ho nejčastěji vyzvednou ve výdejním místě (21 %), na své poště (11 %) nebo
přímo v obchodě, kde si zboží objednali (8 %).
Asi nikoho nepřekvapí, že zaslání přímo domů
preferují zejména ženy na mateřské dovolené.
Co ale může překvapit, je, že vyzvednutí
v kamenné pobočce obchodu, kde si zboží na
internetu vybrali a objednali, je častěji preferováno mladými muži. Viz graf 1
Co je důležité
na obalu v e-commerce?
Pro spotřebitele má největší význam taková volba obalu, aby
nemohlo dojít k poškození zboží – odolnost obalu je důležitá
pro 87 % spotřebitelů. Ochrana zboží při přepravě je velmi
důležitá zejména pro ty, kteří si výrobek nechávají zaslat kurýrem nebo poštou.
Podle výzkumu je pro spotřebitele zároveň velmi důležité, aby
byl obal zdarma – nechtějí si za něj připlácet v ceně zboží
nebo dopravy (důležité pro 73 % spotřebitelů). Velmi důležité
je to zejména pro ty, kteří si zakoupený výrobek vyzvedávají
na kamenném výdejním místě. Jsou to totiž často ti spotřebitelé,
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graf 2

Obal by měl být neprůhledný
a snadno zlikvidovatelný
Dalšími důležitými vlastnostmi balení je neprůhlednost, aby nebylo vidět zakoupené zboží, a úspornost, tedy snadná likvidace a vyhození obalu. Neprůhlednost je důležitá pro 60 %
a úspornost pro 59 % spotřebitelů. Je patrné, že vyhození
příliš velkého obalu, který navíc často obsahuje velký objem
výplně, představuje pro řadu spotřebitelů reálnou komplikaci.
Ekologičnost – snadná recyklovatelnost – je důležitá pro přibližně polovinu spotřebitelů, výrazně více pro ženy (57 %) než
pro muže (47 %). Ekologie a recyklovatelnost má v oblasti zasilatelských obalů svou důležitou roli – nicméně stále výrazně
nižší, než je odolnost obalu, ulehčení transportu, neprůhlednost nebo minimální cena.
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Reprezentativní obal
preferuje spíše mladší generace
Možnost dalšího použití zasilatelského obalu (důležité pro 34 %
spotřebitelů) a jeho reprezentativnost (27 %) jsou pak sice relativně méně důležité, nicméně neměly by být úplně přehlíženy.
Jejich efekt na zákazníka závisí na kategorii zboží, dobrém
nápadu, kvalitním provedení a samozřejmě pocitu, že zbytečně nenavyšují cenu obalu.
Reprezentativnost je důležitá spíše pro nejmladší zákazníky,
kterým zvyšuje zážitek z nákupu. Příkladem vtipného znovu
použitelného zasilatelského obalu je boudička obchodu
Spokojenypes.cz, který spotřebitele dokáže zaujmout a podporuje v nich dojem, že obchod skutečně myslí na spokojenost psa nebo kočky. Tento zasilatelský obal obdržel cenu
Obal roku 2016. 
O VÝZKUMU
Výzkum byl proveden agenturou Ipsos v březnu
a dubnu 2018 na on-line populaci České republiky
ve věku 17 až 52 let. Zúčastnilo se jej 900 respondentů.
PI
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OPEN HOUSE se zaměřil
na digitalizaci v obalovém průmyslu
Společnost KOENIG & BAUER uspořádala pro více než šest stovek svých uživatelů z téměř 40 zemí Open House
s názvem KOENIG & BAUER 4.0 PACKAGING & CONNECTED SERVICES. Ústředním tématem akce, která
se konala od 6. do 8. června ve výrobním závodě KBA-Sheetfed v Radebeulu, byla digitalizace
v obalovém průmyslu.
Adriana Weberová

Moderátor akce Sven Oswald, Henny van Esch
za Optimus a Alexander Stern za pořadatelskou
firmu předvedli, jak založit zakázky v systému
MIS Optimus Dash jen pomocí několika kliků
a jak Logo Tronic a MIS spolu při práci v reálném
čase komunikují.

Zahájení Open House se ujal Ralf Sammeck, jednatel divize
KBA-Sheetfed a člen představenstva Koenig & Bauer. Účastníky
seznámil s působením společnosti v archovém ofsetu. Na programu
byly také ukázky řešení vedoucí k zeštíhlení procesů ve všech fázích
výroby tisku. Zmíněny byly lean management a standardizace,
které eliminují chybovost.
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Po vytvoření zakázky v MIS pokračovala výroba na stroji
Rapida 105 PRO, kde mají tiskaři veškeré informace ze
systému k dispozici v JDF ticketu na ovládacím pultu. Tyto
informace o zakázce využívají spolu s daty přednastavení
z prepressu k automatizovanému nastavení stroje. Po
výměně desek, náběhu barev a korektuře soutisku byl
zahájen tisk obalů na jogurty v rozšířeném barevném
spektru 6c s Esko Equinox. Po obalech na jogurt vyrobila
Rapida 105 PRO další zakázky zcela automaticky. Zásah
obsluhy během přípravy i produkce již nebyl nutný.

Prezentována byla také světová novinka, plochý výsekový
automat Ipress 106 K PRO od KBA – Iberica, který disponuje
stejným nakladačem jako tiskové archové stroje Rapida a je
určený pro výsek skládaček.

Na Open House nechyběla ukázka výroby luxusních obalů
s fólií na stroji Rapida 106 s dvojitým lakováním a se
zapojením rotačního výsekového automatu Rapida RDC 106.

Výroba běžela v procesu LED-UV s nanášením fólie za
studena a UV lakováním včetně tzv. mikroembosování přes
druhý lakovací agregát.
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SCHOELLER ALLIBERT GROUP
otevřel modelovou továrnu
Globální výrobce plastových obalů, společnost SCHOELLER ALLIBERT GROUP, v červnu oficiálně otevřel
v belgickém Beringenu nový moderní výrobní závod. Na ploše 6000 m2 byl instalován v rámci regionu Benelux
největší vstřikovací lis, tzv. INJECTION MOULDING MACHINE.
Adriana Weberová

Nová budova, postavená na zelené louce, se od ostatních odlišuje moderní a netradiční architekturou, která svými tvary symbolizuje tok
plastu v procesu vstřikování. Výrobní komplex disponuje rozsáhlými venkovními skladovacími prostory na ploše 3500 m2.
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Továrna se specializuje na produkci velkoobjemových
vratných beden vyráběných technologií vstřikování na
největším stroji v regionu Beneluxu. V současné době
zaměstnává 40 pracovníků, kteří vyrobí kolem 700 boxů
denně.

Hlavními segmenty, které by měly být z této lokality
obsluhovány, jsou zemědělství, potravinářství, průmyslová
a chemická výroba, ale také nápojový průmysl a pooling.

Nový závod patří k nejdůležitějším projektům společnosti
a měl by být modelovým příkladem pro její ostatní továrny.
V současné době se zde vyrábí například box Maximus
1212 (na fotografii vpravo) určený mimo jiné pro ovoce
a ClickPall využitelný v petrochemickém průmyslu. V roce
2019 by zde měla být také spuštěna výroba nových produktů, tzv. circular plastic pallets. 

BOX MAXIMUS JE SPECIÁLNĚ
DESIGNOVÁN PRO OVOCE
A ZELENINU – ZHLÉDNĚTE VIDEO
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WOMH v duchu digitalizace,
automatizace a robotizace
Společnost LINDE MATERIAL HANDLING (Linde MH) uspořádala v červnu v německém Mannheimu třetí
ročník veletrhu World of Material Handling (WOMH). Pod heslem Simplexity, umění chytrých řešení, byly v centru
pozornosti současné trendy v intralogistice, mezi které patří například poptávka po komplexních službách.
Adriana Weberová

N

a ploše 13 000 m2 ve čtyřech rozlehlých prostorách
byly po dobu jedenácti dní představovány 5000
návštěvníkům z 50 zemí postupy vedoucí k bezpečnějším, rychlejším a efektivnějším in‑
tralogistickým procesům. K vidění byl
souhrn nových energetických systémů,
digitálních aplikací, zabezpečovacích
technologií a automatizace. Nechyběly
prezentace 170 vozíků, ale ani balicí
roboty a regálové systémy. Návštěvníci
mohli na vlastní oči sledovat každodenní proces logistických operací i inovativní řešení či produkty a softwarové
nástroje, které mohou využít pro optimalizaci svých vlastních procesů manipulace
a pro své budoucí projekty s návaznostmi
na Průmysl 4.0.
V souvislosti s rozvojem digitalizace,
automatizace a robotizace je vysoká
poptávka po řešeních, která umožňují
propojovat podnikové procesy. Jejich součástí mohou být například síťově propojené průmyslové vozíky kombinující údaje
o svém stavu se zadanými úlohami nebo vozíky, které samostatně provádějí opakující se činnosti.
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Na výstavě proto nechyběly vedle standardních vysokozdvižných vozíků ani robotické vozíky, které se samy pohybují skla‑
dem vhodnou rychlostí a zvedají náklad do požadované výšky.

Vhodné jsou především pro provozy, kde se provádějí již zmíněné stále se opakující manipulační úkony. Typicky se jedná
o zásobování výrobních linek nebo například převoz plných či
prázdných palet mezi různými částmi skladu a výroby.
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Předváděcí část pod názvem Nakládka a vykládka zahrnovala ukázku procesů typických pro dodávku a odeslání zboží. Důraz
byl kladen na řadu inovací, jako např. úzké paletové vozíky a dvojité vysokozdvižné vozíky Linde, univerzální elektrický jednoosý
tahač pro manipulaci nákladů až do hmotnosti 1,3 tuny, optické výstražné zařízení TruckSpot a aplikaci Truck call pro organizaci
provozu vozíků pomocí chytrého telefonu.

V oblasti Výroba a transport mohli návštěvníci zažít realitu komplexního
výrobního prostředí s odpovídajícími vozíky a stroji. Bylo demonstrováno,
jak mohou automatické, poloautomatické a manuální procesy přesně
fungovat ruku v ruce s přepravou zboží a materiálu, od předmontáže
až po finalizaci, balení a expedici.

V oblasti věnované skladování byl představen například systémový
VNA vozík K Modular vybavený inovativním asistenčním systémem ASC
(Active Stability Control) kompenzujícím nerovnosti povrchu podlahy,
bezpečnostní systém Safety guard či robotické vozíky Linde-MATIC pro
možnost manipulace bez lidské přítomnosti.

Nepřehlédnutelná byla expozice s vysokozdvižným
vozíkem dosahujícím výšky zdvihu 13,5 m, který je
pro eliminaci možných výkyvů vybaven systémem
Dynamic Mast Control.
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Na World of Material Handling byla také představena technika partnerské společnosti Dematic, která patří stejně jako Linde MH
do koncernu KION. Prezentovány byly například skladový systém určený pro e-shopy a využití robotů. Jednalo se o řešení AutoStore
od firmy Dematic (ultrakompaktní sklad, jehož automatizovaný systém vychystával zboží k osobnímu odběru) a autonomní vozíky
z produkce divize Linde robotics. Automatizované dopravníkové systémy Dematic by měly být v dohledné době vyráběny také
v Panattoni Parku Stříbro.

Na programu nechyběla odborná pléna a workshopy s možností
osobní výměny zkušeností s odborníky.

Kromě uvedených zón mohli návštěvníci navštívit speciální
prezentace a testovací prostory, vyzkoušet si řadu produktů
a využít možnost konzultačních setkání. 
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Prohlídky jednotlivých stanovišť doprovázel průvodce,
který kromě komentáře poskytl odpovědi na individuální
dotazy. Na jedné ze zastávek byly představeny vlastní
baterie typu Li-ion, které se používají u elektrických
vozíků a jejichž hlavními benefity jsou vyšší kapacita
a kratší doba nabíjení.

NAHLÉDNĚTE, JAK AKCE PROBÍHALA

Nová série robotů Yaskawa GP

Veletrh IPACK-IMA lámal rekordy
JEDEN Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH EVROPSKÝCH VELETRHŮ se konal od 29. května do 1. června v italském
Miláně na výstavišti Fiero Milano. Svou nomenklaturou i podílem vystavovatelů se soustředí jak na potravinářské,
tak nepotravinářské sektory. V průběhu veletrhu se uskutečnila i řada doprovodných akcí, workshopů a konferencí.
Především se však jednalo o přehlídku nových technologií a obalů.
Jana Žižková

J

iž 24. ročník veletrhu IPACK-IMA byl spojen s dalšími význačnými souběžně probíhajícími veletrhy – Meat-Tech,
Plast, Print4All a Intralogistica Italia. Díky širokému obsahovému propojení těchto akcí byla na výstavišti plnohodnotně
pokryta oblast od zpracování přes produkci, balení, tisk a personalizaci až po logistiku. Během čtyř dnů navštívilo výstaviště
téměř 69 tisíc návštěvníků, což je historický rekord a zároveň
se jedná o více než dvojnásobek oproti roku 2015.

než v roce 2015. Nárůst byl zaznamenán i u počtu vystavovatelů a prodané plochy (přibližně o 10 %). Potenciál mezinárodního veletrhu byl potvrzen i 17% nárůstem vystavovatelů
ze zahraničí. Na výstavišti nechyběli giganti z oblasti výroby
obalů (například Mondi a Smurfit Kappa) či zpracovatelských
strojů (BOBST, Heidelberg či KBA). Tisková řešení prezentovali
snad všichni známí i méně známí producenti digitálních strojů,
jako jsou HP, Konica Minolta, Kodak, Mimaki nebo Xerox.

Veletrh zaznamenal úspěch i díky nebývale silné mezinárodní
účasti. Do Milána se vydalo 18 577 návštěvníků ze 146 ze‑
mí, což je 27 % z celkového počtu a zároveň dvaapůlkrát více

Představena byla
extrémně vysoká vlna
Na veletrhu nechyběly zajímavé designové nápady,
sofistikované technologie, vysoká míra automatizace
ani nové obalové materiály. K nejvýraznějším z nich
patřil nový typ vlnité lepenky s extrémně vysokou
vlnou od společnosti Grifal. Inovativní vylepšení nového typu vlnité lepenky cArtù spočívá v tom, že
každá vlna je ohraničena hlubokým záhybem, který
zároveň slouží jako výztužné žebro. Toho je dosaženo novým průmyslovým procesem, který produkuje
vlny s obloukovitým parabolickým profilem namísto
sinusových profilů, čímž se ve srovnání s tradičními vlnitými lepenkami dodává o 50 % více vln v dané délce cArtù.
Díky výztužné funkci je rovněž možné dělat vlny podstatně
vyšší, než jsou i ty nejhrubší vlnité lepenky (A, K).
71

Širokou nabídku obalů z plastů, včetně nových typů z biodegradabilních polymerů, měla italská společnost Kemiplast
Flexible Packaging. Biodegradabilní fólie s jemnou perforací,
případně s antifog úpravou mají potenciál využití především
v oblasti potravin (čerstvá zelenina, saláty, těstoviny).
Na výstavišti nechyběli ani čínští vystavovatelé. Oproti minu‑
lým rokům, kdy se ve flexibilních obalech soustřeďovali především na barevné designy, dominovaly letos z hlediska flexible
sortimentu bioplasty, včetně značného množství nových materiálů, které byly teprve nedávno uvedeny na trh.
O tom, že flexibilní obaly nemusí být fádní záležitostí, se návštěvníci přesvědčovali doslova na každém kroku. K líbivým
a přitom velmi easy-open obalům patřil sortiment Tasdeer
Holding. Určitě zaujala řešení se snadným otevíráním na
tissue produkty (papírové kapesníčky, utěrky, toaletní papíry).
V balení masa na veletrhu Meat-Tech doslova vládlo balení
typu skin pack, které je pro spotřebitele vizuálně přitažlivější
než jen klasické balení do misky či traye s podložkou a uzavíratelnou fólií. Netradiční designy, kterých lze díky ultratenké,
ale zároveň pevné fólii v kombinaci s balením masa v MAP
(modifikovaná atmosféra) dosáhnout, prezentovala například
společnost ITP Packaging Solution.

Jedním z hlavních témat byla také udržitelnost a i na
značné části obalových řešení bylo vidět, že to není
téma jen teoretické. Mezi líbivá řešení s netradičním designem patřily například obaly od společnosti Elopak.
Výrobce prezentoval část své produkce v nenatíraných
nápojových kartonech. Pérově provedená grafika s celkovým pojetím velmi vhodně korespondovala.
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Nové technologie
z pohledu širokého sortimentu
Společnost Hacona prezentovala nové možnosti průmyslového svařování, včetně vakuování či přidání ochranné atmosféry. Na výstaviště přijel tento producent s novou variantou
technologie Hacona, B-série. Nový typ má možnost výměny
svařovacích lišt různých délek. Benefitem je i doba trvání
vlastní výměny lišty, která zabere přibližně dvě minuty a stroj
se automaticky přizpůsobí dané délce. Jeden typ stroje může
být vybaven pěti různými rozměry těsnicích tyčí – 820, 1020,
1320, 2220 a 2620 mm. Ergonomické pracovní prostředí
zajišťuje vysokou bezpečnost provozu a velmi rychlý pracovní
cyklus. Další výhodou je nezávislá kontrola vakua, účinná
vakuová izolace či integrovaná kontrola podtlaku. Úroveň
a čas podtlaku a plynu je snadno nastavitelnou záležitostí.
Vakuový a plynový cyklus se může rovněž opakovat několikrát
po sobě. Aby při svařování velkoobjemových pytlů nedocházelo k nežádoucím záhybům, je zařízení vybaveno vyrovnávacím modulem.

I společnost ILPRA prezentovala novinku v kombinaci se svařováním. V případě této technologie šlo o plnění jogurtů či
podobného sortimentu do plastových kelímků uzavíratelných
hliníkovou fólií s pevným svarem.
Robotika byla prakticky všude
Asi není žádným překvapením, že prakticky všechny kategorie
věnovaly velkou pozornost plnohodnotné automatizaci a robotizaci. Roboty se na výstavišti nacházely nejen na stáncích jejich výrobců, ale i na stáncích producentů různého sortimentu,
kteří využívali jejich začlenění do výrobních linek. Inovace byly
prezentovány jak u velkých průmyslových robotů, tak robotů
kolaborativních či menších typů. Návštěvníky zaujaly i nové
typy robotů od společnosti KAWASAKI Robotics, RS7 – F60
s pokročilým typem kontroly. Kontrolní systém kombinuje vysoký
výkon, bezprecedentní spolehlivost a jednoduchý provoz –
vše v kompaktním provedení. Oproti původnímu typu došlo
díky kompaktnějšímu designu a vylepšeným funkcím ke zmenšení velikosti, snížení hmotnosti i spotřeby energie.
Na výstavišti nechyběla ani nová série robotů Yaskawa GP,
které lze využít především při dokončovacích operacích
v balírnách či v potravinářských provozech. Využití je poměrně

široké nejen díky možnostem programování a výkonu zařízení,
ale i vyměnitelnosti zakončení ruky (chapadlo, savka apod.).,
Demonstrována byla například aplikace ruky vhodné pro zdobení sladkostí.

Návštěvníky zaujaly i nové typy robotů od společnosti
KAWASAKI Robotics, RS7 – F60 s pokročilým typem kontroly.

Nové typy kolaborativních robotů prezentoval tradiční výrobce
tohoto sortimentu, společnost Universal Robots. 
PI
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TISKÁRNY CO2
SMARTLASE
C 150 A C 350
PREMIÉRA — ZVEME VÁS NOVĚ DO PAVILONU V, STÁNKU Č. 116
na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně OD 1. DO 5. 10. 2018.
Vhodné TECHNOLOGIE značení pro automotive

•
•
•
•

Rychlé – Hodinový výkon více než 100 000 tisků
Inovativní – Průměrná disponibilita až 99, 9 % se snadnou integrací
Robustní – S prodlouženou životností o 30 %
Přizpůsobivé – Specifické modely pro širokou škálu odvětví
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